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ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA: TABELA DO ITEM 5 DO EDITAL. 

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI: TABELA DO ITEM 5 DO EDITAL. 

OBSERVAÇÃO: SALVO DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ITEM 5.5 DO EDITAL. 

 

P R E Â M B U L O 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, CNPJ sob o Nº 10.408.839/0001-17, por intermédio da Secretaria de Segurança, 

Mobilidade e Defesa Civil e secretarias partícipes, através do pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 471/2022 do dia 

30/05/2022, e equipe de apoio, torna público, para quem interessar possa, que, em atendimento ao OFÍCIO Nº 091/2022, 

contendo a respectiva autorização do Ilmo. Sr. Marcelo Maurício Gomes de Menezes realizará a licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, COM 

QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE 

TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA. Nos termos da Lei Federal nº 

10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 Lei Estadual nº 12.986/2006, Decreto Estadual nº 32.539/2008, Lei 

Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 12.525/2003, Decreto Estadual nº 45.140/2017, e respectivas alterações, 

aplicando-se subsidiariamente às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie, a realizar-se no local e horário a seguir: 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 01/08/2022 às 09h30m; 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01/08/2022 às 09h30m; 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 01/08/2022 às 10h00m. 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br 

PREGOEIRO: DANILLO CAETANO DOS SANTOS CABRAL E-MAIL: paulistapregao@gmail.com  

TELEFONE: (81) 9 9942-1338 

ENDEREÇO: Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26 - Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560. 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.  

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.  

 

1 – DO OBJETO 

 

 A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE TODAS AS SECRETARIAS 

QUE COMPÕEM A PREFEITURA DO PAULISTA/PE. 

about:blank
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1.1. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS VEÍCULOS; 

ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA FISCALIZAÇÃO; 

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E DETALHAMENTO DOS CUSTOS; 

ANEXO V – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA;  

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE IDADE; 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; 

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES; 

ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS; 

ANEXO XII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

ANEXO XIII – MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem contratados estão 

discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente observados pelas licitantes, 

quando da elaboração de suas propostas. 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e 

Leilões - BLL; 

 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitador, denominado(a) pregoeiro(a), mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante da página eletrônica: 

www.bllcompras.org.br. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderá participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no país, que seja 

especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e 

seus anexos e que estejam obrigatoriamente cadastradas no sistema da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL; 
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3.2. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o 

respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado; 

 

3.3. É VEDADA, na presente licitação, a participação de: 

3.3.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração, nos 

termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município do Paulista, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, 

durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

3.3.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

3.3.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

3.3.7. Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de 

improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, ou pessoa jurídica que tenha como 

sócio majoritário aquele a quem foi dirigida mencionada penalidade, durante o prazo que apontar a decisão condenatória; 

3.3.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

3.4. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema eletrônico da Bolsa de licitações 

e leilões – BLL para então cadastrar sua proposta até horário fixado neste edital. Para cadastrar-se junto ao sistema 

eletrônico a licitante deve entrar em contato com o site www.bllcompras.org.br; 

 

3.5. Como requisito para a participação, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas neste edital; 

 

3.6. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação 

nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002; 

 

3.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, 

quando do cadastramento da proposta inicial de valor a ser digitado no sistema, informar sua condição, assim como no 

campo próprio da proposta comercial, para fazer valer o direito de prioridade do desempate; 

 

3.7.1 A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da microempresa, empresa de 

pequeno porte ou microempreendedor individual na cota principal do processo licitatório, porém será considerado que 

abdicou do exercício das referidas prerrogativas; 
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3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao 

enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual sujeitará a licitante às 

sanções previstas neste edital. 

 

4 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. O certame será conduzido pelo(a) pregoeiro(a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c) Abrir as propostas comerciais;  

d) Analisar a aceitabilidade das propostas;  

e) Desclassificar propostas indicando os motivos;  

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor valor; 

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  

h) Declarar o vencedor; 

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 

 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 

 

4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto 

ao sistema, atribuindo poderes para formular lances e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras; 

 

4.2.1.1. Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances e praticar todos 

os atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas utilizados nas licitações; 

 

4.2.2. A participação da licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no edital; 

4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta comercial e lances sucessivos de 

valores, em nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa; 
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4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;  

4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico; 

4.2.7. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos neste edital; 

4.2.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão do seu representante;  

4.2.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida junto à Bolsa de Licitações e 

Leilões – BLL; 

4.2.10. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o credenciamento, 

preferencialmente, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data limite de apresentação das propostas iniciais; 

4.2.11. A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial, terá 

início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas comerciais recebidas, passando o(a) 

pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas;  

4.2.12. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor;  

4.2.13. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao 

seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;  

4.2.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar; 

4.2.15. Fica a critério do(a) pregoeiro(a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação 

semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema; 

4.2.16. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

4.2.17. No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a), quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 
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4.2.18. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa 

e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de 

mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

 

4.3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.3.1. As licitantes encaminharão, EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o valor, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

4.3.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por meio de chave 

de acesso e senha; 

4.3.3. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores(as) Individuais deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 

1º da LC nº 123, de 2006; 

4.3.3.1. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

4.3.3.2. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

4.3.3.3. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta; 

4.3.3.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão 

disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

4.4. DO ENCERRAMENTO 

 

4.4.1. O tipo de encerramento é ABERTO, o qual ficará disponível para disputa durante 10 (dez) minutos, admitindo 

prorrogações sucessivas, sendo facultado ao condutor o reinício da fase. Após decorridos 08 (oito) minutos do início da 

fase, a partir de cada lance proposto serão acrescidos automaticamente mais 02 (dois) minutos para novos lances. Em caso 

de não haver lances neste intervalo de tempo, encerrar-se-á a disputa automaticamente; 

4.4.2. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances e após 

negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação da proposta de menor valor; 

4.4.3. O(A) pregoeiro(a) deverá, antes de anunciar o vencedor, solicitar pelo sistema eletrônico contraproposta 

diretamente ao proponente que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido melhor valor, bem como decidir 

sobre sua aceitação, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. A negociação em apreço 

deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, através das mensagens do processo, para que possa ser acompanhada 

pelas demais licitantes; 
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4.4.4. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus valores ao da proposta mais bem 

classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído, na respectiva ata, o registro dos valores cotados iguais aos da 

licitante vencedora, na sequência de classificação do certame. As licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do 

sistema; 

4.4.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, 

o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do 

participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

edital. Também nessa etapa o(a) pregoeiro(a) deverá negociar com o participante para que seja obtido valor melhor; 

4.4.6. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a menor proposta de e valor estimado 

para a contratação; 

4.4.7. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-

á o disposto no item anterior; 

4.4.8. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance 

de menor valor; 

4.4.9. Quando for constatado o empate, conforme estabelece a LC nº123/2006 e alterações, o(a) pregoeiro(a) aplicará os 

critérios para o desempate em favor. Após o desempate, deverá o(a) pregoeiro(a) ainda, negociar um melhor valor caso ela 

não atinja o valor de referência definido pela administração pública; 

4.4.10. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao(à) pregoeiro(a) exigir os 

documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos necessários, quando pertinente para agilização do 

procedimento; 

4.4.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades estabelecidas 

neste edital; 

4.4.12. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial. 

 

4.5. DILIGÊNCIA 

 

4.5.1. O(A) pregoeiro(a) poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes a composição de valores unitários de serviços 

e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários; 

4.5.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao(à) pregoeiro(a) ou autoridade superior promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo; 

4.5.3. Em caso de impossibilidade de autenticação dos documentos de habilitação via internet, o(a) pregoeiro(a) solicitará 

diligência à licitante ofertante do menor valor de lances o encaminhamento destes em originais ou cópias autenticadas, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, para a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DE PREGÃO ll, no endereço constante no preâmbulo deste Edital; 
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4.5.3.1. O não cumprimento do referido prazo acarretará a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta vencedora, podendo 

o(a) pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. Após a conferência dos 

documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado, será declarada a empresa vencedora abrindo-se o 

prazo para manifestação de interposição de recurso; 

 

4.5.4. A sessão pública ficará suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da 

documentação original dentro das condições dispostas no SUBITEM 4.5.3. Será informado no chat o horário e a data exata 

em que se continuarão os trabalhos; 

 

4.5.5 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será permitida a inclusão de 

documentos ou informação necessários para apurar fatos existentes à época da licitação, concernentes à proposta 

comercial ou habilitação dos participantes, porém não documentados nos autos. 

 

5 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

5.1. A descrição, os quantitativos e os valores máximos admitidos, estão discriminados na tabela a seguir: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

01 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO 
HATCH, motor 1.0, cor BRANCO, 
quatro portas, capacidade para 
cinco pessoas, direção hidráulica 
ou elétrica, ar-condicionado, vidros 
e travas elétricas, jogo de tapete 
de borracha no piso, potência 
mínima de 65 CV, bicombustível 
(etanol/gasolina). Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 58 R$ 2.380,00 R$ 138.040,00 R$ 1.656.480,00 

02 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO 
SEDAN, motor 1.0, cor BRANCO, 
quatro portas, capacidade para 
cinco pessoas, direção hidráulica 
ou elétrica, ar-condicionado, vidros 
e travas elétricas jogo de tapete de 
borracha no piso, potência mínima 
de 125 CV, bicombustível 
(etanol/gasolina). Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 15 R$ 2.847,00 R$ 42.705,00 R$ 512.460,00 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

03 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO 
SEDAN, motor 1.6, zero 
quilômetro, potência mínima 125 
CV, capacidade para cinco pessoas, 
direção hidráulica ou elétrica, ar 
condicionado, vidros e travas 
elétricas, tanque de combustível 
com capacidade mínima de 48 
litros, bicombustível 
(gasolina/etanol), transmissão 
manual ou automática, jogo de 
tapete de borracha no piso 
dianteiro e traseiro, bateria não 
inferior a 65ah, equipado com 
sinalizador acústico visual no 
formato horizontal, montado 
sobre chassi de alumínio 
estruturado com no mínimo 250 
leds de iluminação de alto brilho 
distribuído pelas faces laterais 
frontal e traseiro, cor rubi, faróis 
de beco nas extremidades do 
sinalizador com 21w de potência, 
módulo de controle eletrônico com 
capacidade de geral 05 efeitos 
luminosos diferentes 
(patrulhamento e emergência). 
SIRENE eletrônica composta de 01 
amplificador de 100wattshms de 
potência com microfone e unidade 
sonofletora única com mínimo 4 
tipos de sons, gerando pressão 
sonora não inferior a 120 db a 1 
metro de distância. Caracterizado 
de acordo com layout fornecido 
pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 7 R$ 3.105,00 R$ 21.735,00 R$ 260.820,00 

04 

VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO VAN, 
motor 2.0, cor BRANCO, com 05 
portas (02 dianteiras, 02 traseiras e 
01 lateral), combustível diesel, 
capacidade para 15+1 passageiros, 
ou superior, jogo de tapete de 
borracha no piso,ar-condicionado, 
travas e vidros elétricos, direção 
hidráulica ou elétrica. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 5 R$ 8.855,00 R$ 44.275,00 R$ 531.300,00 

05 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a 
ar, no mínimo 124,72 cm³ de 
cilindradas, potência mínima de 
11,60 CV, torque mínimo de 1,06 
kgfm, combustível a gasolina, 
cambio com no mínimo 05 
velocidades, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 12 litros, partida 

UND. 20 R$ 1.731,99 R$ 34.639,80 R$ 415.677,60 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

elétrica. Caracterizado de acordo 
com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

06 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a 
ar, com radiador de óleo, no 
mínimo 291,60 cm³ de cilindradas, 
potência mínima de 26,10 CV, 
torque mínimo de 2,81 kgf.m, 
combustível a gasolina, cambio 
com no mínimo 05 velocidades, 
tanque de combustível com 
capacidade mínima de 12,40 litros, 
partida elétrica, altura mínima do 
solo 259,00 mm, freios dianteiro e 
traseiro a disco, pneu de uso 
misto. Deverá ser entregue com o 
grafismo padrão da Prefeitura. 
Equipamentos: protetor dianteiro 
para motor/pernas modelo policial 
em aço pintado, antena protetora 
rígida, instalada ao centro do 
guidão em aço para prevenção de 
acidentes com linhas de pipa, 
bagageiro com bauleto para 
acondicionamento de blocos, 
confeccionado em estrutura 
tubular, reforçado com pontos de 
apoio e capacidade para até 12 
quilos de carga, SINALIZADOR 
VISUAL DIANTEIRO, 02 
sinalizadores modelo 
“patrulheiro”, na cor vermelha, 
com anteparo traseiro que 
impossibilite reflexos luminosos 
para pilotos, com 60 leds de alto 
brilho com intensidade de 5.000 
mcd, SINALIZADOR VISUAL 
TRASEIRO modelo cúpula com 
haste sem função giratória, na cor 
vermelha, 80 leds de alto brilho 
com intensidade de 5.000mcd, 
SIRENE com dois tipos e tons de 
alerta, potencia 30w, com pressão 
sonora a 01 metro de no mínimo 
120db, peso não superior a 1 quilo. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 22 R$ 1.906,99 R$ 41.953,78 R$ 503.445,36 

07 

VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO 
CAMIONETE, tração 4X4, cor 
BRANCO, Capacidade 05 
passageiros – 4 portas, Motor 
turbo com injeção eletrônica, 
Combustível Diesel, Transmissão 
Manual, Potência mínima 160 cv, 
capacidade mínima tanque 75 L, 
Capacidade mínima carga 1000 kg, 

UND. 12 R$ 7.566,28 R$ 90.795,36 R$ 1.089.544,32 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

Ar condicionado; Direção 
hidráulica; Air bag duplo; Bancos 
dianteiros divididos; Cintos de 
segurança de três pontos retráteis 
dianteiros e lateral traseiros; Farol 
de neblina; Alarme; Rodas aro 16; 
Protetor de Carter; Protetor de 
caçamba; Lona marítima; Estribos 
laterais; Composto de estepe, 
chave de roda, macaco, triângulo, 
extintor de incêndio, cintos de 
segurança dianteiros retrateis e 
laterais traseiros fixos, ABS, air bag 
duplo frontal, som, tapetes  e 
demais equipamentos de 
segurança exigidos pelas leis e 
caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

08 

VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO 
CAMIONETE, tração 4X4, cor 
BRANCO, Capacidade 05 
passageiros – 4 portas, Motor 
turbo com injeção eletrônica, 
Combustível Diesel, Transmissão 
Manual, Potência mínima 160 cv, 
capacidade mínima tanque 75 L, 
Capacidade mínima carga 1000 kg, 
Ar condicionado; Direção 
hidráulica; Air bag duplo; Bancos 
dianteiros divididos; Cintos de 
segurança de três pontos retráteis 
dianteiros e lateral traseiros; Farol 
de neblina; Alarme; Rodas aro 16; 
Protetor de Carter; Protetor de 
caçamba; Lona marítima; Estribos 
laterais; Composto de estepe, 
chave de roda, macaco, triângulo, 
extintor de incêndio, cintos de 
segurança dianteiros retrateis e 
laterais traseiros fixos, ABS, air bag 
duplo frontal, som, tapetes  e 
demais equipamentos de 
segurança exigidos pelas leis. 
SIRENE eletrônica composta de 01 
amplificador de 100wattshms de 
potência com microfone e unidade 
sonofletora única com mínimo 4 
tipos de sons, gerando pressão 
sonora não inferior a 120 db a 1 
metro de distância. 
QUILOMETRAGEM LIVRE 

UND. 15 R$ 8.266,28 R$ 123.994,20 R$ 1.487.930,40 

09 

VEÍCULO TIPO PICK-UP, sem 
motorista, potência mínima de 
100CV, zero quilometro, 02 (duas) 
pessoas, carroceria aberta e 
emborrachada, ar condicionado, 
vidros e travas elétricas, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 48 litros, jogo de tapete 
de borracha no piso dianteiro e 

UND. 11 R$ 2.903,42 R$ 31.937,62 R$ 383.251,44 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

bateria não inferior a 65Ah, motor 
com no mínimo 1.6     00CC, cor 
branca, bicombustível (álcool e 
gasolina) capacidade de carga 700 
quilos. Caracterizado de acordo 
com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI 

10 

VEÍCULO TIPO PICK-UP, sem 
motorista, potência mínima de 
100CV, zero quilometro, 02 (duas) 
pessoas, carroceria aberta e 
emborrachada, ar condicionado, 
vidros e travas elétricas, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 48 litros, jogo de tapete 
de borracha no piso dianteiro e 
bateria não inferior a 65Ah, motor 
com no mínimo 1.600CC, cor 
branca, bicombustível (álcool e 
gasolina) capacidade de carga 700 
quilos, equipado com sinalizador 
acústico visual no formato 
horizontal, montado sobre chassi 
de alumínio estruturado, com no 
mínimo 250leds de iluminação de 
alto brilho distribuído pelas faces 
laterais frontal e traseiro, cor rubi, 
faróis de beco nas extremidades 
do sinalizador com 21W de 
potência, módulo de controle 
eletrônico com capacidade de 
geral 05 efeitos luminosos 
diferentes (patrulhamento e 
emergência). SIRENE eletrônica 
composta de 01 amplificador de 
100wattshms de potência com 
microfone e unidade sonofletora 
única com mínimo 4 tipos de sons, 
gerando pressão sonora não 
inferior a 120 db a 1 metro de 
distância. Caracterizado de acordo 
com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE 

UND. 2 R$ 3.148,42 R$ 6.296,84 R$ 75.562,08 

11 

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, sem 
motorista, sem combustível, na cor 
branca, 02 (duas) portas, 
capacidade mínima da cabine para 
03 (três) pessoas, jogo de tapetes 
de borracha, 04 (quatro) cilindros, 
distância mínima entre eixos de 
3.900mm, largura da máxima do 
veículo 2,300mm transmissão com 
no mínimo cinco velocidades, freio 
a ar, PBT no máximo 11.000 Kg, ar 
condicionado na cabine, direção 
hidráulica, carroceria aberta em 
madeira resistente, com máximo 6 
(seis) metros de comprimento, 

UND. 3 R$ 10.973,56 R$ 32.920,68 R$ 395.048,16 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

vidros e travas elétricas, tanque 
plástico para combustível com 
capacidade mínima p/ 150 litros de 
óleo diesel, bateria não inferior a 
100ah, motor com no mínimo 
160CV, capacidade máxima de 
cargas útil 06 (seis) toneladas, com 
máximo 6 (seis) metros de 
comprimento, 2,5m de largura 
máxima e 0,40cm de altura. 
Utilização 24 (vinte e quatro) horas 
por dia nos sete dias da semana. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

12 

VEÍCULO TIPO CAMINHÕES AUTO 
SOCORRO, GUINCHO, cor Branco, 
zero quilômetro, ano/modelo 
2013/2013, peso bruto total (PBT) 
mínimo 8.150 kg, direção 
hidráulica, tacógrafo. Cabine - 
Frontal em aço, equipada com ar 
condicionado frio e quente, para 
03 (três) passageiros. 
Direção:Hidráulica. Motor:Movido 
à óleo diesel, turbo a partir de 04 
cilindros em linha, Torque de no 
mínimo 50 kgfm; Potência a partir 
de 156 CV Injeção eletrônica de 
combustível. Câmbio:Transmissão 
manual sincronizada, com no 
mínimo 05 velocidades à frente e 
uma à ré. Suspensão dianteira: 
Eixo rígido em aço, amortecedores 
hidráulicos telescópicos de dupla 
ação com barra estabilizadora. 
Suspensão traseira: Eixo rígido, 
amortecedores hidráulicos 
telescópicos de dupla ação com 
barra estabilizadora. Freio: 
Totalmente à ar, nas rodas 
dianteiras e traseiras. 
Estacionamento: a ar, com câmara 
de molas acumuladoras, com 
atuação nas rodas traseiras e 
acionamento no painel de 
instrumentos,de serviço à ar, nas 
rodas dianteiras e traseiras. 
Chassi:Reforçado equipado com: 
carroceria do tipo Plataforma Auto 
Socorro, fabricada em chapa de 
aço xadrez e parede ¼ (6,35mm), 
com assoalho 3/16 (4,75mm), 6,2 
de comprimento, redutor 
hidráulico com capacidade mínima 
de 06 (seis) toneladas de força.  
Equipamento com: capacidade 
mínima para 04 (quatro) 
toneladas. Encosto de pneus 
reforçados,com suporte para 
transportes de 04 (quatro) 

UND. 3 R$ 16.414,21 R$ 49.242,63 R$ 590.911,56 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

motocicletas 08 (oito) cintas para 
amarração,protetor para ciclista, 
para choques conforme resolução, 
caixa de ferramentas, caixa de 
comando, iluminação de serviço, 
farol auxiliar e caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE 

13 

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, cabine 
suplementar para no mínimo três 
pessoas; carroceria metálica; PBT 
mínimo de 11.000 kg; guindaste 
(munk) com 189 cv, acionado 
através de bomba hidráulica com 
três ou quatro lanças de 
acionamento hidráulico, alcance 
vertical entre 14,6 metros e 15,8 
metros, ângulo mínimo de giro de 
360º, ângulo de elevação mínimo 
da lança de 80º, pressão de 
trabalho mínima de 220 bar, duas 
patolas/sapatas dianteiras e duas 
traseiras extensíveis 
hidraulicamente. Especificação do 
cesto aéreo: cesto em fibra com 
isolamento elétrico de 1 kv; com 
capacidade para duas pessoas; 
ângulo de trabalho de -60º até 
+80°, com sistema de atuação suto 
nivelado e sonorizador, atendendo 
à norma regularizadora nr12. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE 

UND. 3 R$ 17.375,09 R$ 52.125,27 R$ 625.503,24 

14 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a 
ar, com radiador de óleo, no 
mínimo 291,60 cm³ de cilindradas, 
potência mínima de 26,10 CV, 
torque mínimo de 2,81 kgf.m, 
combustível a gasolina, cambio 
com no mínimo 05 velocidades, 
tanque de combustível com 
capacidade mínima de 12,40 litros, 
partida elétrica, altura mínima do 
solo 259,00 mm, freios dianteiro e 
traseiro a disco, pneu de uso 
misto. Deverá ser entregue com o 
grafismo padrão da Prefeitura. 
Equipamentos: protetor dianteiro 
para motor/pernas modelo policial 
em aço pintado, antena protetora 
rígida, instalada ao centro do 
guidão em aço para prevenção de 
acidentes com linhas de pipa, 
bagageiro com bauleto para 
acondicionamento de blocos, 
confeccionado em estrutura 

UND. 5 R$ 1.756,99 R$ 8.784,95 R$ 105.419,40 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

tubular, reforçado com pontos de 
apoio e capacidade para até 12 
quilos de carga, Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

15 

VEÍCULO DE PEQUENO PORTE 
COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 
BAÚ FRIGORIFICO, fabricação 
nacional, ano e modelo não 
inferior à data da contratação ou 
posterior, 02 portas laterais, 
movido a etanol e gasolina, injeção 
eletrônica, potência do motor, não 
inferior a 95 cv (com qualquer um 
dos combustivel), ar condicionado, 
vidros elétricos nas portas 
dianteiras, travas elétricas nas 04 
portas, ar quente, desembaçador 
do vidro traseiro. motor 1.6 ou 
superior , cor branco , sem 
motorisra, COM KM LIVRE 

UND. 1 R$ 9.129,69 R$ 9.129,69 R$ 109.556,28 

16 

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HR BAÚ 
2.5 ,na cor branca, 2(duas) portas, 
capacidade mínima da cabine para 
03 (três) pessoas, jogo de tapetes 
de borracha, 04 (quatro) cilindros, 
ar condicionado na cabine, direção 
hidraulica, a capacidade de carga é 
de 1.800 kg, sem contar o peso dos 
três passageiros. o veículo tem 
4.850 mm de comprimento, 1.740 
mm de largura e 1.965 mm de 
altura. A distância entre os eixos é 
de 2.430 mm. 

UND. 1 R$ 12.432,00 R$ 12.432,00 R$ 149.184,00 

ITEM(NS) EXCLUSIVO(S) ME/EPP/MEI 

17 

VEÍCULO TIPO SEDAN, fabricação 
nacional, ano e modelo não 
inferior à data da contratação ou 
posterior, 04 portas laterais, 
movido a etanol e gasolina, injeção 
eletrônica, potência do motor, não 
inferior a 95 cv (com qualquer um 
dos combustíveis), ar 
condicionado, vidros elétricos nas 
portas dianteiras, travas elétricas 
nas 04 portas, ar quente, 
desembaçador do vidro traseiro. 
Motor 1.6 ou superior, cor branco, 
sem motorista, COM KM LIVRE. 

UND. 01 R$ 2.100,60 R$ 2.100,60 R$ 25.207,20 

18 

VEÍCULO, TIPO VEÍCULO TIPO 
CAMIONETE, cabine dupla, ano e 
modelo não inferior à data da 
contratação ou posterior, movido a 
etanol e/ou gasolina, potência do 
motor, não inferior a 140 cv (com 
qualquer um dos combustíveis), 
câmbio com 05 marchas a frente e 
uma a ré, direção assistida, ar 
condicionado, freio a disco nas 
rodas 

UND. 01 R$ 5.051,71 R$ 5.051,71 R$ 60.620,52 
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5.2. O detalhamento das condições e especificações do objeto deste edital se encontram descritas no Termo de Referência 

e seus anexos complementares (constante nos ANEXOS I, II, III, IV, V e VI deste edital). 

 

5.3. Na disputa dos itens tabela acima será permitida a participação de empresas de porte maior e empresas enquadradas 

como ME/EPP/MEI nos itens exclusivos para sua participação, conforme preceitua o art. 48, inc. I da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

5.4. No que se refere ao subitem 5.3. do edital, será permitido o cadastramento de propostas no sistema BLL a empresas 

de porte maior nas cotas destinadas à participação de empresas enquadradas como ME/EPP/MEI, no entanto, sua 

participação na disputa do(s) item(ns) ocorrerá apenas se não houver nenhuma ME/EPP/MEI cadastrada para participação 

do(s) item(ns); 

 

5.5. A ME/EPP/MEI, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 

proposta inicial a ser digitado no sistema BLL, informar sua condição, assim como no campo próprio da proposta. 

 

6 – DO VALOR ESTIMADO 

 

6.1. O valor mensal para a presente contratação será R$ R$ 748.160,13 (setecentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta 

reais e treze centavos), perfazendo um valor máximo total anual admitido de R$ 8.977.921,56 (oito milhões, novecentos e 

setenta e sete mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), considerando o somatório de todos os 

itens, conforme média das cotações de preços elaborado por setor competente da Secretaria de Administração do 

município. 

 

6.2. As empresas que após a fase de disputa de lances tiverem sua proposta com preços unitários ou totais acima do orçado 

pela administração serão automaticamente DESCLASSIFICADAS. 

 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

   

7.1.  A despesa referente ao objeto deste certame ocorrerá por conta da seguinte classificação orçamentária: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

dianteiras, roda padrão mínimo 
aro r16, protetor motor e câmbio, 
jogo de tapetes, capacidade 
mínima de carga de 750 kg cor 
branca, ar-condicionado, travas e 
vidros elétricos direção hidráulica, 
(etanol/gasolina), sem motorista, 
com km livre. 

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL MENSAL/ANUAL R$ 748.160,13 R$ 8.977.921,56 
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7.1.1. Por se tratar de Registro de Preços, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação, ocorrerão por 

conta das Secretarias demandantes, cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos e notas de 

empenho, observadas as condições estabelecidas no processo licitatório; 

 

7.1.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma 

natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento, no início de cada exercício financeiro, sob pena de rescisão 

antecipada do contrato. 

 

8 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

8.1. Os licitantes cadastrarão, EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, sua proposta com a descrição do objeto ofertado e o valor, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação; 

 

8.1.1. O cadastro e encaminhamento da proposta e documentos de habilitação no sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. A licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 

lances e documentações; 

 

8.1.2. Os documentos poderão ser encaminhados com autenticação e assinatura digital ou cópia simples; 

8.1.2.1. Quando juntada cópia simples sem autenticação cartorial, a licitante deverá apresentar, no prazo de até 3 

(três) dias úteis, a contar do momento em que for declarada vencedora, cópias dos documentos, devidamente 

autenticadas por cartório competente ou por cópia simples mediante a exibição dos originais para conferência por 

parte do(a) pregoeiro(a) ou servidor(a) do órgão ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial 

e com validade na data de realização da licitação, para a Comissão Permanente de Licitação de Pregão, localizada na 

Secretaria de Administração do Município do Paulista, sita à Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, Nobre, 

Paulista-PE, CEP: 53.401-560, aos cuidados do(a) pregoeiro(a) da sessão; 

 

8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste edital, ocorrerá por meio de chave 

de acesso e senha; 

 

8.3. Na hipótese da licitante ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor(a) Individual, será 

necessária a informação desse regime fiscal no campo próprio da proposta sob pena da licitante enquadrada nesta situação 

não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006 

e suas alterações posteriores; 
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8.4. As ME/EPP/MEI deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 

 

8.5. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão; 

 

8.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema; 

8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta; 

 

8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

9 - DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

9.1. A licitante deverá anexar sua PROPOSTA COMERCIAL, devidamente preenchida na forma do ANEXO VII – Modelo de 

Proposta Comercial, EXCLUSIVAMENTE, através do sistema BLL, a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão 

pública conforme consta no preâmbulo deste edital quando, então encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação, obedecendo as seguintes exigências mínimas: 

 

9.1.1. Descrição do objeto da licitação, já contemplado no sistema; 

9.1.2. Deverão estar incluídos nos valores todos os custos da mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a 

prestação do fornecimento a ser executado;  

9.1.3. Deverá estar expressa em moeda nacional, em algarismos e por extenso; 

9.1.4. Deverá apresentar validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação, independente 

de comunicação da licitante. 

9.1.5. Para efeito da descrição a ser feita, nos termos do Edital e do Termo de Referência, o concorrente deverá considerar 

que as referências a padrões para mão de obra, materiais, assim como marcas ou número de catálogo, eventualmente 

encontrados nas especificações técnicas constantes do ANEXO I, são meramente descritivas, e não restritivas. O 

concorrente poderá apresentar modelos, marcas ou número de catálogo alternativo, desde que comprove, de forma 

satisfatória ao ÓRGÃO LICITANTE, que os bens que oferece são substancialmente equivalentes. 

 

9.2. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que:  
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9.2.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

9.2.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do 

produto/serviço licitado; 

9.2.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital, ou seja, 

manifestamente inexequíveis, por decisão do(a) pregoeiro(a);  

9.2.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

9.3. Na proposta comercial deverá, OBRIGATORIAMENTE, ser informado no campo próprio as especificações, quantidades, 

marcas/modelos/referências dos produtos ofertados, às quais ficarão vinculadas, valores unitários e totais e, quando for o 

caso, informar se a empresa é ME/EPP; 

 

9.3.1. A exigência constante do SUBITEM 9.3 acerca da marca/modelo dos itens DEVERÁ ser atendida por intermédio de 

arquivo a ser anexado à proposta comercial nos moldes de funcionalidade do Sistema BLL - Bolsa de Licitações e Leilões 

por ocasião da formalização de valores pela licitante participante sem prejuízo da prerrogativa da realização de diligência 

para sanear a ausência de informação necessária à identificação do produto ofertado; 

9.3.2. Caso a licitante seja a própria fabricante do produto ou em sua razão social haja elementos que possam inferir a 

identificação da mesma, esta deverá inserir o termo “MARCA PRÓPRIA” no campo reservado à indicação da marca, 

VEDADA a utilização do termo “SIMILAR”; 

 

9.4. O objeto deverá ser apresentado em total conformidade com as especificações contidas neste edital e seus anexos; 

 

9.5. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão; 

 

9.6. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 

  

9.7. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no 

sistema eletrônico; 

 

9.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento de proposta; 

 

9.9. A proposta da licitante melhor classificada somente será disponibilizada para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 

9.10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA 
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9.10.1. A proposta comercial ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar 

deverá ser anexada em formato digital no campo “DOCUMENTOS COMPLEMENTARES”, EXCLUSIVAMENTE, através do 

sistema BLL, devidamente preenchida na forma do ANEXO VII – Modelo de Proposta Comercial para fins de exame de 

aceitabilidade dos valores, no prazo MÁXIMO de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contado a partir da solicitação do(a) 

pregoeiro(a); 

 

9.10.1.1. A proposta readequada deverá, também, ser enviada em formato de texto editável (Exemplo.doc – Word) 

com o posterior propósito de elaboração da ata de registro de preços e do contrato. 

 

OBSERVAÇÃO: Acerca do ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL trata-se APENAS DE UM MODELO, devendo a 

licitante adequá-lo às suas qualificações e elementos para elaborar a proposta comercial.  

 

10 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

10.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, aplicando-se 

subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda o Decreto Federal nº 10.024/2019 a Lei Complementar nº 

123/2006; 

 

10.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, admitindo-se como critério de aceitabilidade os valores 

máximos fixados no ITEM 5 deste edital; 

 

10.3. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, 

criptografia e autenticação, em todas as suas fases; 

 

10.4. A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão 

eletrônico, com a divulgação das propostas recebidas, na forma prevista neste edital, passando o(a) pregoeiro(a) a 

examinar as propostas; 

 

10.5. A análise das propostas pelo(a) pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus 

anexos, sendo DESCLASSIFICADAS as propostas: 

 

a)   Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital; 

b)   Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) produto(s) ofertado(s) com as especificações do edital; 

c)   Que apresentem valores baseados exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

 

10.6. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da 

sessão de lances; 
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10.7. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão efetuada pela própria licitante; 

 

10.8. A cada lance ofertado, a licitante será informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

 

10.9. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

 

10.10. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 

 

10.11. O tipo de encerramento da fase de lances será ABERTO, o qual ficará disponível para disputa durante 10 (dez) 

minutos, admitindo prorrogações sucessivas, sendo facultado ao condutor o reinício da fase. Após decorridos 08 (oito) 

minutos do início da fase, a partir de cada lance proposto serão acrescidos automaticamente mais 02 (dois) minutos para 

novos lances. Em caso de não haver lances neste intervalo de tempo, encerrar-se-á a disputa automaticamente. 

 

10.12. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances após 

negociação e decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação da proposta de menor valor; 

 

10.13. Havendo aceitação da proposta mais bem classificada, quanto ao objeto e ao valor, observados os valores máximos 

fixados nesta licitação, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado 

o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 

contratação. A negociação em apreço deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para que possa ser 

acompanhada pelas demais licitantes; 

 

10.14. Após o encerramento da etapa competitiva, as demais licitantes poderão reduzir seus valores ao da proposta mais 

bem classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído o registro dos valores cotados iguais aos da licitante 

vencedora, na sequência de classificação do certame. As licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do sistema; 

 

10.15. Realizada a negociação, o(a) pregoeiro(a) procederá com a habilitação na forma do ITEM 11 deste edital; 

 

10.16. Para cumprimento do ITEM 11 deste edital, bem como no caso de pronunciamento de aceitabilidade final da 

proposta, a sessão poderá ser suspensa para aguardo do envio e recebimento da documentação de habilitação e proposta 

ajustada. A data e horário para retomada da sessão do pregão serão comunicados pelo(a) pregoeiro(a), através do sistema, 

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas;                 
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10.17. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, será a empresa considerada vencedora por decisão 

motivada do(a) pregoeiro(a); 

 

10.18. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) examinará as 

ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora; 

 

10.19. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-

se-á o disposto no item anterior; 

 

10.20. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades estabelecidas 

neste edital; 

 

10.21. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão 

pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade; 

 

10.22. No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no 

pregão, sem prejuízos dos atos realizados; 

 

10.23. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa aos participantes; 

 

10.24. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 

comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial. 

 

 

 

 

11 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. As licitantes encaminharão, em formato digital, EXCLUSIVAMENTE, por meio do sistema eletrônico, a proposta 

escrita, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 
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11.1.1. As licitantes DEVERÃO encaminhar, exclusivamente por meio do sistema BLL, os documentos de habilitação exigidos 

no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura das propostas, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA; 

 

11.1.2. Caso haja alguma documentação que não esteja discriminada no sistema e, porventura, não esteja disponível a 

opção “outros documentos” será permitido que tais documentações sejam encaminhadas por e-mail para o endereço  

paulistapregao@gmail.com APENAS após a declaração da LICITANTE VENCEDORA da fase de lances; 

11.1.3. Em caso de falha no sistema ou impossibilidade anexação dos documentos de habilitação, será permitido o envio de 

tais documentações por e-mail, bem como de forma física apenas mediante comprovação de tal lapso para participação 

no certame. 

 

11.2. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a 

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 

mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, o licitante será INABILITADO; 

 

11.3. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame; 

11.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social expressamente 

pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, seu ato 

constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição e identificação de seus administradores; 

 

11.3.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de TODAS as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

11.4.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

11.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

11.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de 

apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
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11.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, 

emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Considerando-se a licitante com filial no Estado de 

Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

11.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal 

Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

11.4.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 

1.470/2011 do TST. 

 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

 

11.5.1.1. Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão competente e estar 

devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional 

de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento;   

11.5.1.2. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido do licitante qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro conforme preceitua o artigo 3º do Decreto Federal nº 8.538, de 2015. Contudo, as empresas 

participantes do certame para fins de habilitação DEVERÃO comprovar o patrimônio líquido mínimo exigido 

consoante com subitem 11.5.2 deste edital e Acórdão TCU nº 133/2022 – Plenário. 

11.5.1.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 03 (três) meses da data da sessão 

pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA); 

11.5.1.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social (Acórdão TCU nº 

484/2007 – Plenário). 

11.5.1.5. Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas 

da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

 

11.5.2. Comprovação do patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou 

item pertinente; 
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11.5.3. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista 

mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio ou, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido 

o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a 

licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 

11.5.4. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (Processos 

Judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio; 

 

11.5.4.1. A certidão acima descrita somente é exigível quando a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação 

Judicial da sede da licitante ou de seu domicílio contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos 

judiciais eletrônicos – PJe; 

 

11.5.5. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo com as disposições 

normativas do respectivo Estado da Federação da sua sede ou de seu domicílio; 

 

11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

11.6.1. Comprovação através de certidão(ões) e/ou atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da 

licitação; 

11.6.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou 

privado, demonstrando a prestação dos serviços de locação de veículos executados pelo licitante. 

11.6.3. A empresa deverá apresentar um Atestado de Capacidade Técnica, de Empresa Pública ou Privada, comprovando 

objeto similar locação de veículos ou relevante ao presente neste Termo de Referência. 

11.6.4. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro que não tenha 

originado de contratação. 

11.6.5. Poderão ser aceitos vários atestados de forma que os somatórios dos mesmos atendam a exigência do item 

anterior. 

11.6.6. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar (em), no mínimo, 40% (quarenta 

por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo- se a comprovação cumulativa quando da 

classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item. 

 

a)  Para efeito do subitem 11.5., será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais 

atestados apresentados. 

 

11.6.7. NÃO TERÁ VALIDADE ALGUMA o atestado emitido pela própria licitante ou por empresa pertencente ao mesmo 

grupo, nem algum outro que não tenha sido originado de contratação. 
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11.7. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

11.7.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO VIII deste edital; 

11.7.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação, conforme modelo constante no ANEXO IX deste edital; 

11.7.3. Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar, com base no inciso III do Artigo 9º da Lei nº 8.666/93, conforme 

modelo constante no ANEXO X deste edital; 

11.7.4. Declaração de Idoneidade conforme modelo constante no ANEXO XI deste edital; 

11.7.5. Apresentar Declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO XII deste edital. 

 

12 – DA CONVOCAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR 

 

12.1.  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classificada em 

primeiro lugar, o(a) pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. O(A) pregoeiro(a) verificará 

se a licitante que apresentar o menor valor final se enquadra em uma das vedações previstas nos subitens 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 

e 3.3.7 deste edital, através de consulta aos seguintes websites: 

 

a. Cadastro de Fornecedores Penalizados pelo Estado de Pernambuco:  

efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade; 

b. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU:  

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br; 

c. Sistema de Certidões da Controladoria-Geral da União:  

https://www.certidoes.cgu.gov.br. 

 

12.2. Caso reste configurada a ocorrência de alguma das vedações elencadas no SUBITEM 12.1, a licitante será 

DESCLASSIFICADA, devendo o(a) pregoeiro(a) repetir este procedimento conforme sejam procedidas as convocações, de 

acordo com a ordem de classificação. 

 

12.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar a PROPOSTA 

COMERCIAL ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, devidamente preenchida na forma do ANEXO VII – Modelo de Proposta 

Comercial para fins de exame de aceitabilidade do valor, EXCLUSIVAMENTE, através do sistema Bolsa de Licitações e 

Leilões – BLL, no prazo MÁXIMO de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contado a partir da solicitação do(a) pregoeiro(a), na 

forma do ITEM 9 deste edital. 
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12.3.1. Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os documentos necessários à 

classificação/habilitação previamente digitalizados; 

12.3.2. A licitante responsabilizar-se-á por toda a documentação encaminhada pela mesma, assumindo como 

verdadeiras suas propostas, declarações e atestados; 

12.3.3. Os arquivos encaminhados deverão estar perfeitamente LEGÍVEIS; 

12.3.4. Cada e-mail encaminhado não poderá ultrapassar o tamanho de 25MB (vinte e cinco megabytes); 

12.3.5. Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo(a) pregoeiro(a) ou por membro da Comissão dos documentos 

encaminhados por e-mail, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) no sistema; 

12.3.6.  A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos de habilitação 

DIGITALIZADOS, no todo ou em parte, no prazo previsto no ITEM 12.3, será DESCLASSIFICADA ou INABILITADA do certame, 

conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

 

12.4. A sessão será suspensa para aguardo da proposta comercial e dos documentos de habilitação, cabendo ao(à) 

pregoeiro(a) informar, através do sistema eletrônico, a data e o horário para retomada da licitação e divulgação da 

aceitabilidade da proposta e do resultado da habilitação. 

 

13 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

13.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de funcionamento da 

Prefeitura Municipal do Paulista/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão e deverá registrar tal pedido EXCLUSIVAMENTE através do sistema www.bll.org.br, cabendo ao(à) 

pregoeiro(a) decidir sobre o requerimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis ou 48 (quarenta e oito) horas. A petição será 

dirigida à autoridade subscritora do edital. 

 

13.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, a licitante que não o fizer no 

prazo previsto no subitem deste edital. 

 

13.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do processo licitatório. 

 

13.4 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do(a) pregoeiro(a) terá um prazo de 30 (trinta) 

minutos, quando oportunizado pelo(a) pregoeiro(a), para fazê-lo através do sistema, manifestando sua intenção de 

recorrer de forma motivada, isto é, indicando contra qual(ais) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, com 

registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, 

desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

do recorrente; 
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13.4.1 Havendo quem se manifeste, neste momento o(a) pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, caberá a 

análise das condições de admissibilidade: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, 

para decidir, fundamentadamente, sobre a recepção ou rejeição da intenção de recurso. 

 

13.5 A falta de manifestação imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitação importará a 

preclusão do direito de recurso;  

 

13.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção 

de interpor o recurso pelo proponente no tempo estipulado; 

 

13.7 Os recursos contra decisões do(a) pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo; 

 

13.8 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

14.1. A adjudicação dar-se-á pelo(a) pregoeiro(a) quando não ocorrer interposição de recursos, caso contrário, a 

adjudicação ficará a cargo da autoridade competente. 

 

14.2. A homologação dar-se-á pela autoridade competente.  

 

15 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.1. Homologada a licitação, a Administração, convocará o(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar e, se for o caso, 

os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos 

quantitativos propostos, para assinatura da ata de registro de preços resultante deste certame, sendo documento 

vinculativo obrigacional; 

 

15.2. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em)-se a assinar a ata de registro de preços, bem como o contrato, sem 

justificativa por escrito, o(a) pregoeiro(a), sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste edital e no 

art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, respeitada a ordem de 

classificação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar a respectiva licitante 

vencedora, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da ata de registro de preços. 

 

15.3. Publicada na Imprensa Oficial, a ata de registro de preços terá efeito de compromisso de fornecimento, conforme 

disposto no artigo 10 do Decreto n.º 3.931/2001. 
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15.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor 

beneficiário do registro, preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

16 – DO ÓRGÃO GESTOR E DOS PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

16.1. A Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil é o órgão gestor da ata de registro de preços; 

 

16.2. São órgãos participantes da Ata de Registro de preços: Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Direitos Humanos. 

Gabinete do Prefeito e Relações Institucionais, Previdência Municipal, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de 

Administração, Secretaria de Administração das Regionais, Secretaria de Articulação Política, Secretaria de Assuntos 

Jurídicos, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio 

Ambiente, Secretaria de Finanças, Secretaria Executiva de Imprensa, Secretaria Executiva de Políticas para Mulher 

Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de 

Turismo, Cultura, Juventude e Esportes. 

 

16.3. A(s) empresa(s) detentora(s) da ata de registro de preço oriunda deste certame deverá(ão) manter as condições de 

qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste registro de 

preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de preços. 

 

17 – DO PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA  

 

17.1. O prazo para a assinatura da ata de registro de preços deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação e em conforme com o art. 64 da Lei nº 8.666/93.  

 

17.2. A Administração convocará formalmente o licitante classificado em primeiro lugar, informando local, data e hora para 

a reunião e assinatura da ata de registro de preços. 

 

17.3. O prazo para que o licitante classificado em primeiro lugar compareça, após ser convocado, poderá ser prorrogado 

uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador. 

 

18 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

18.1.  A vigência da ata de registro de preços proveniente deste Pregão será de 12 (doze) meses, contados da data da sua 

assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato em Diário Oficial, tendo início e vencimento em dia de 

expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. Obrigando-se o FORNECEDOR a garantir o objeto pelo prazo 

referido. 
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19 – DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

19.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 7.982/2013; 

 

19.2. Os órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, devem consultar o 

órgão gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

19.3. Cabe ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo órgão gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

órgão não participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

19.4. Os órgãos e entidades não participantes devem, antes de solicitar adesão à ata de registro de preços, realizar pesquisa 

prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados. 

19.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

19.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não participantes que a aderirem. 

 

 

 

 

 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP  

 
20.1. À Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, órgão gestor da ata de registro de preços, é reservado o direito 

de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre o cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

20.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

20.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 
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20.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos 

quantitativos determinados; 

20.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

20.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da ata de registro de preços; 

20.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na ata de registro de preços. 

 

21 – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

21.1. O órgão ou entidade contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

21.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

21.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas 

por parte daquela; 

21.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a 

conformidade dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em ata e com as quantidades 

solicitadas na autorização de fornecimento; 

21.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das 

entregas; 

21.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 

 

22 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

22.1. O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando: 

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao patrimônio público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em 

relatório da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados; 

i) Não cumprir as obrigações constantes da ata de registro de preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da ata decorrente de registro de preços; 
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l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR 

REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 

registro de preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta ata, caso não 

aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.° 

8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia 

da publicação. 

 

22.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução do objeto deste edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, 

devidamente comprovado. 

 

23 – DO CONTRATO 

 

23.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o 

contrato; 

 

23.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, S/N – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal órgão por 

procurador habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo; 

 

23.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela Administração Pública; 

 

23.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será verificada a 

aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela adjudicado o 

objeto do certame e convocada para celebrar o contrato; 

 

23.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do 

termo de contrato. 
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24 – DA ENTREGA E DA FISCALIZAÇÃO 

 

24.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe 

convier; 

 

24.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

24.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

24.4. A cada entrega ou substituição, o veículo deverá sofrer vistoria prévia, realizada por profissional capacitado indicado 

pelo Contratante, que verificará o inteiro atendimento das especificações constantes no ANEXO; 

 

24.5. Caso aprovado pelo vistoriador, será assinado o Termo de Recebimento de Veículo, condicionante para geração da 

cobrança contratual; 

 

24.6. As reprovações de veículos na vistoria devem ser claramente justificadas, reservado ao fornecedor o direito de 

resposta; 

 

24.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas aos seus 

superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias; 

 

24.8. A Contratada deverá manter preposto, aceito pelo Contratante, durante o período de vigência da Ata, para 

representá-la sempre que for necessário; 

 

24.9. O Contratante poderá exigir o afastamento de qualquer profissional ou representante da empresa Contratada que 

venha causar embaraço à fiscalização do contrato, ou em razão de procedimentos ou atitudes incompatíveis com o 

exercício de suas funções; 

24.10. O Contratante comunicará por escrito à Contratada as irregularidades encontradas na execução dos serviços, 

definindo as providências e os prazos para a realização das correções consideradas pertinentes.  

 

24.11. A Contratante deverá nomear o servidor responsável quanto à solicitação, aprovação e o atesto dos serviços, 

devendo anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
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24.12. A CONTRATADA igualmente deverá designar representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

24.13. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência 

destes, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 

70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

24.14. As viaturas locadas deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, podendo ser renovado por igual 

período, desde que devidamente justificado e autorizado polo Secretário Executivo de Gestão Integrada – SEGI, mediante 

solicitação da CONTRATADA, contados a partir da assinatura do contrato, e deverão observar as seguintes características, 

cujos valores já deverão estar inclusos no preço do montante ofertado na proposta pelo licitante: 

 

24.14.1. Com quilometragem livre; 

24.14.2. Sem motorista; 

24.14.3. Sem combustível, com exceção do momento da entrega e renovação de frota, após 30 (trinta) meses, quando 

deverão ter seu tanque de combustível na capacidade máxima; 

24.14.4. Emplacadas e licenciadas no Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - DETRAN-PE, conforme 

disciplina a Lei Complementar nº 459/21, a qual dispõe sobre o IPVA e sobre a vedação ao uso de veículos licenciados em 

outra Unidade da Federação, por empresa locadora de automóvel que atua em Pernambuco; 

 

Art. 2º As empresas locadoras, com estabelecimento no Estado de Pernambuco, devem disponibilizar aos locatários apenas 

veículos que sejam licenciados neste Estado. 

  

Art. 3º A inobservância do disposto no art. 2º enseja a imposição das seguintes sanções: 

  

I - Apreensão do veículo; e 

 II - Aplicação de multa no valor de R$ 53.970,00 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta reais). 

  

24.14.5. Com equipamentos obrigatórios em perfeito estado de funcionamento, de acordo com o Código de Trânsito 

Brasileiro; 

 

24.14.6. Especificamente para os itens que possuem a exigência de compartimento para transporte de presos ou detidos, 

deverão ser disponibilizados ao contratante, no momento da entrega dos veículos, os respectivos Certificados de 
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Adequação à Legislação de Trânsito - CAT, em atendimento ao que estabelece a RESOLUÇÃO Nº 626, DE 19 DE OUTUBRO 

DE 2016 – CONTRAN. 

 

24.15. O transporte e a entrega dos veículos objeto deste registro de preços são de responsabilidade da Contratada, e 

deverão estar em consonância com os quantitativos e o endereço do Contratante, a ser informado à Contratada, por 

ocasião da assinatura do contrato; 

 

24.16. Em todas as ocorrências, avarias, acidentes, furto, roubo ou incêndio, independentemente de quem tiver dado 

causa, os veículos deverão ser substituídos por outro do mesmo nível contratado, sem custo adicional para o Contratante, 

de acordo com os prazos e quantitativos estabelecidos neste documento, não isentando a responsabilidade objetiva do 

Estado em reparar o dano caso haja a comprovação da culpa ou dolo do agente público, mediante processo administrativo; 

 

24.17. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as especificações e 

condições contidas neste Edital e/ou no Contrato. 

 

24.18. Os veículos devem possuir o menor consumo de combustível e estar classificados com classe de eficiência “A” na 

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE vigente no período da aquisição ou locação, quando regulamentados 

no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular; 

 

24.19. Quando não existir, no período de aquisição ou locação, um mínimo de 3 (três) fabricantes com modelos 

etiquetados com a ENCE classe “A”, devem ser admitidos produtos etiquetados com as ENCEs nas 2 (duas) classes mais 

eficientes, que possuam um mínimo de 3 (três) fabricantes com modelos etiquetados, admitida a complementação de 

números de fabricantes de uma classe com a de outra; 

 

24.20. Para fins do disposto na Lei n° 16.211/2017 deve-se considerar a ENCE relativa à categoria; 

 

24.21. Para fins de registro da entrega dos veículos, deverá o órgão contratante formalizar o seu recebimento através do 

modelo indicado no ANEXO V – Modelo de Termo de Recebimento. 

 

24.22. A entrega dos veículos será destinada à sede do órgão gerenciador, a Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e 

Defesa Civil, podendo ser destinada aos endereços dos órgãos participantes:  

LOCAL ENDEREÇO 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil 
Centro Administrativo, Av. Geraldo Pinho Alves, Nº 222, 
Maranguape 1, Paulista/PE (Campo de Aviação). 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

Gabinete do Prefeito e Relações Institucionais 
Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro- Paulista/PE, CEP: 
53.401-441. 

about:blank


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9 9942-1338 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 36 de 136 

CPL – PREGÃO II 
 
Fls. nº _______________ 
 
RUBRICA _____________ 
 
 

Previdência Municipal 
Rua Doutor Demócrito de Souza, Nº 26, Nobre – Paulista/PE 
CEP: 53.401-560. 

Secretaria de Assuntos Jurídicos 
Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro- Paulista/PE, CEP: 
53.401-441. 

Procuradoria Geral do Município 
Rua Pompeu José da Silva, S/Nº, Centro, Paulista/PE 
(Próximo a praça Papa João XXIII). 

Secretaria de Administração das Regionais 
Mercado Público de Paratibe, R. Maria Ivete Lopes – 
Paratibe, Paulista/PE. 

Secretaria de Administração 
Rua Doutor Demócrito de Souza, Nº 26, Nobre – Paulista/PE 
CEP: 53.401-560. 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
Centro Administrativo, Av. Geraldo Pinho Alves, Nº 222, 
Maranguape 1, Paulista/PE (Campo de Aviação). 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e 
Meio Ambiente 

Rua Epitácio Pessoa Nº 257, Centro, Paulista/PE. 

Secretaria de Finanças 
Shopping North Way, piso térreo, mega loja 08C, 
Paulista/PE. 

Secretaria de Infraestrutura 
Centro Administrativo, Av. Geraldo Pinho Alves, Nº 222, 
Maranguape 1, Paulista/PE (Campo de Aviação). 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
Centro Administrativo, Av. Geraldo Pinho Alves, Nº 222, 
Maranguape 1, Paulista/PE (Campo de Aviação). 

Secretaria de Turismo, Cultura, Juventude e Esportes 
Centro Administrativo, Av. Geraldo Pinho Alves, Nº 222, 
Maranguape 1, Paulista/PE (Campo de Aviação). 

Secretaria Executiva de Políticas para Mulher Travessa da Mangueira, Nº 05, Centro, Paulista/PE. 

Secretaria de Planejamento, Gestão e Governo Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro, Paulista/PE. 

Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Direitos 
Humanos 

Centro Administrativo, Av. Geraldo Pinho Alves, Nº 222, 
Maranguape 1, Paulista/PE (Campo de Aviação). 

Secretaria Executiva de Imprensa 
Praça Agamenon Magalhães, S/Nº, Centro- Paulista/PE, CEP: 
53.401-441. 

RESPECTIVO HORÁRIO Dias úteis, no horário das 08h00m. às 12h00m. 

 

25 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

25.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste Edital, obrigando-se, ainda, a: 

 

25.1.1. Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições 

contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à Contratada, para 

correção das irregularidades apontadas; 

25.1.2. Efetuar os pagamentos através de nota de empenho, em até 10 (dez) dias úteis, do mês subsequente à prestação de 

serviços mediante a apresentação das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, devidamente atestadas pela 

Secretaria solicitante; 

25.1.3. Responsabilizar-se pelas eventuais multas sofridas em consequência do objeto locado, decorrentes de infrações de 

trânsito, durante o período de contratação, se comprovada à culpabilidade do condutor, mediante apuração realizada por 

órgãos oficiais, e desde que a Contratada encaminhe à notificação de infração e/ou a notificação de imposição de 
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penalidade à Contratante no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, de forma a 

permitir a devida defesa e/ou identificação do condutor; 

25.1.4. Responsabilizar-se pela comunicação ao órgão de trânsito competente da identificação do condutor infrator, 

conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro; 

25.1.5. Responsabilizar-se pelo pagamento da franquia dos sinistros provocados, após comprovação da culpabilidade do 

condutor, mediante apuração realizada por órgãos oficiais, sendo devido o pagamento, até o montante de 1,0% (um por 

cento) do valor do veículo locado, de acordo com a Tabela FIPE;  

25.1.6. O pagamento especificado no item 27.3. será devido por sinistro e estará limitado à quantia igual ou inferior a 1,0% 

(um por cento) do valor do veículo locado, de acordo com a Tabela FIPE; 

 

25.1.7. Considera-se sinistro: 

 

a) Colisão, incêndio, roubo ou furto; 

b) Danos pessoais e materiais contra terceiros; 

c) Danos pessoais contra passageiros. 

 

25.1.8. Nos casos não previstos no item 25.1.7 e em se tratando de valores que extrapolem o montante de 1,0% (um por 

cento) do valor do veículo locado a responsabilidade será da CONTRATADA; 

 

25.1.9. Responsabilizar-se, mediante ressarcimento, pelos danos aos veículos objetos do contrato, quando devidamente 

comprovado em processo administrativo, o dolo ou culpa dos agentes públicos no fato causador dos prejuízos; 

25.1.10. Ainda que o dano tenha sido decorrente de fato cuja culpabilidade do agente público seja devidamente 

comprovada, a Contratada deverá cumprir fielmente os prazos de substituição dos veículos constantes no ANEXO I - Termo 

de Referência; 

 

25.10. Fiscalizar, através do Gestor do Contrato, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das 

cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes e comunicar, por escrito, diretamente 

à CONTRATADA, todas e quaisquer irregularidades ocorridas com os empregados desta, a fim de que sejam tomadas as 

devidas providências; 

 

25.11. Designar os servidores para acompanhamento da execução e da fiscalização da prestação dos serviços objeto do 

Contrato. 

 

25.12. O abastecimento dos veículos é de responsabilidade do CONTRATANTE; 

 

25.13. O agente público responsável pelos danos ressarcirá os prejuízos ao erário mediante a devida ação regressiva; 
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25.14. Exigir comprovação de pagamento do IPVA para liberação do pagamento. 

 

26 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

26.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

26.1.1. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas provenientes de infrações às leis de trânsito, que tenham sido 

causadas por irregularidades circunstanciais decorrentes de falha técnica do veículo, por omissão do CONTRATANTE; 

26.1.2. Responsabilizar-se pelo valor de sinistro que extrapole o montante de 1,0% (um por cento) do valor do veículo 

locado, após comprovação da culpabilidade do condutor, mediante apuração realizada por órgãos oficiais; 

26.1.3. Responsabilizar-se pelos serviços de remoção, despesas de guinchos, franquias de seguros, bem como outras 

despesas relativas a veículos sinistrados, indicando número de telefone para acionamento em caso de socorro mecânico, 

de empresa(s) especializada(s) no ramo e/ou guinchos próprios, de modo a propiciar a CONTRATANTE atendimento de 24 

(vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para remoção e substituição de veículos, em 

razão de defeitos mecânicos ou sinistro, cujo serviço deverá ser realizado em oficinas próprias ou a custo da contratada;  

26.1.4. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva, principalmente nos aspectos 

de controle e prazos previstos; 

26.1.5. Entregar todos os veículos com os documentos, chaves e equipamentos de segurança ao responsável da Secretaria 

solicitante; 

26.1.6. Manter em suas dependências veículos suficientes, para uso numa substituição imediata, com veículos do mesmo 

nível contratado, visto que qualquer problema que venha a ocorrer, o veículo deverá ser trocado, respeitando o limite de 

pelo menos 5% (cinco por cento) da quantidade locada.  

26.1.7. Arcar com pequenos reparos, tais como: troca de lâmpadas, troca de faróis e/ou vidros e/ou espelhos quebrados, 

substituição de correia do alternador, complemento do nível de óleo do motor, direção e freios, reparos em pneus e/ou 

outros de curta duração ou aqueles que representem as mesmas proporções destes exemplos serão executados em 

concessionária do fabricante do veículo e/ou oficinas próprias da CONTRATADA, com o objetivo de mantê-los em perfeito 

estado de funcionamento; 

26.1.8. Nas realizações de manutenções preventivas e corretivas em que haja a necessidade de troca de pneus, estes não 

podem ser recauchutados ou recondicionados; 

26.1.9. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e 

outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários que decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços 

a serem contratados; 

26.1.10. Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais necessidades de conserto, 

substituição de veículos, bem como qualquer ocorrência em relação ao contrato. 

26.1.11. Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta de quaisquer pagamentos 

de tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e outros. 
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26.1.12. Não será permitido à CONTRATADA utilizar-se das instalações físicas, nem de mão de obra da CONTRATANTE para 

a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou com pequenos reparos ou avarias, seja ela de qual 

origem for, nos veículos objeto da locação. 

26.1.13. Emitir relatórios, quando solicitado, para a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, responsável 

pela gestão da ata de registro de preços, informando os órgãos que firmaram contrato de adesão com os respectivos itens 

e quantitativos ou outras informações necessárias para a gestão da Ata de Registro de Preços; 

26.1.14. A Contratada, além da disponibilização dos veículos necessários para a perfeita execução dos serviços descritos no 

Termo de Referência e da observância das obrigações previstas em lei e nas normas aplicáveis, obriga-se, ainda, a: 

 

26.1.14.1. Obedecer às especificações do objeto; 

26.1.14.2. Responsabilizar-se pela entrega do objeto contratado até as dependências do Contratante, ressaltando 

que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de 

responsabilidade da Contratada; 

26.1.14.3. Entregar o objeto no prazo estipulado; 

26.1.14.4. Substituir ou reparar o objeto contratual que, no momento da entrega, comprovadamente apresente 

condições de defeito ou em desconformidade com as especificações do termo, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas por outro com as mesmas características, a contar da data de realização da inspeção; 

26.1.14.5. O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado, considerar-se-á como 

infração contratual; 

26.1.14.6. Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos seja ela de qual origem for: 

 

26.1.14.6.1. O deslocamento para manutenção deverá ser realizado por funcionário uniformizado da 

Contratada; 

26.1.14.6.2. Quando em deslocamento para manutenção, o veículo deverá ser transportado por 

guincho, ter um adesivo imantado nas portas, traseira e capô com os dizeres: "Em manutenção" e a 

logomarca da locadora, sendo terminantemente proibido que funcionário da Contratada assuma a 

condução da viatura, bem como o acionamento de sirenes e sinalizadores; 

26.14.6.3. A responsabilidade por qualquer dano ou multa no período de deslocamento para 

manutenção é inteiramente da Contratada; 

26.14.6.4. Não será permitido à Contratada utilizar-se das instalações físicas, nem de mão de obra do 

Contratante para a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou com pequenos 

reparos ou avarias, seja ela de qual origem for, nas viaturas objeto desta locação; 

 

26.1.14.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao 

acompanhamento pelo órgão interessado; 
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26.1.14.8.Responsabilizar-se pelos serviços de remoção, despesas de guinchos bem como outras despesas relativas 

às viaturas sinistradas; 

26.1.14.9. Encaminhar as notificações de infração e/ou notificações de imposição de penalidade ao Contratante no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, de forma a permitir a devida defesa 

e/ou identificação do condutor pelo contratante; 

26.1.14.10. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas, quando não cumprido o prazo estipulado no item 

anterior, ou quando não comprovada a culpabilidade do condutor; 

26.1.14.11. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva, principalmente nos 

aspectos de controle e prazos previstos, inclusive recall dos fabricantes. Quando em manutenção e de acordo com 

agendamento da Contratada, o veículo deve ser substituído por carro reserva, com as mesmas características; 

26.1.14.12. Os veículos reservas, entregues em substituição aos veículos em manutenção, deverão ter sempre idade 

inferior a 30 (trinta) meses de fabricação, durante o período em que for utilizado pelo Contratante, devendo, 

também, possuir a identificação “RESERVA” em material adesivo; 

26.1.14.13. Não usar pneus recauchutados ou recondicionados; 

26.1.14.14. Substituir as viaturas por unidades do modelo do ano em curso, zero quilômetro e com as mesmas 

características, a cada 30 (trinta) meses, a contar da data de entrega do veículo, caso haja prorrogação do contrato; 

26.1.14.15. Entregar todas as viaturas abastecidas, na capacidade máxima do tanque, juntamente com os 

documentos, chaves e equipamentos de segurança ao responsável pela gestão do contrato; 

26.1.14.16. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos, contribuições, taxas 

e outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários que decorram direta ou indiretamente da prestação 

dos serviços a serem contratados; 

26.1.14.17. A Contratada deverá conhecer todas as normas referentes à utilização de veículos e viaturas, que 

poderá circular por todo o Estado de Pernambuco e eventualmente em outros Estados; 

26.14.18.  A Contratada, em razão do bom funcionamento das viaturas locadas, somente utilizará equipamentos 

homologados pelo fabricante do objeto licitado, alvo de transformação veicular, comprovado através de declaração 

do fabricante dos veículos que atesta a homologação dos equipamentos, sob pena de rescisão contratual. A referida 

declaração será entregue ao Contratante juntamente com o objeto locado, quando aplicável; 

26.1.14.19. Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais necessidades 

de conserto, substituição de viaturas, bem como qualquer ocorrência em relação ao contrato, devendo manter um 

canal de atendimento, através de 0800, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, que 

aceite ligação de celular, para acionamento de emergência. Cada ocorrência registrada através de 0800 deverá 

gerar, automaticamente, um número de protocolo vinculado ao agendamento do atendimento; 

26.1.14.20. Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta de quaisquer 

pagamentos de tributos, impostos, contribuições, taxas e outros; 

26.1.14.21. Arcar com as despesas relativas às lavagens externas e internas (com aspiração) das viaturas, quando 

necessário e a pedido do Contratante, com periodicidade mínima quinzenal e sempre no horário de funcionamento 

do órgão/ente Contratante, devendo ser informado, previamente, ao menos um local para lavagem das viaturas; 
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26.1.14.22. A relação de locais para lavagem dos veículos deve ser submetida à aprovação do Contratante; 

26.1.14.23. A aplicação/substituição de adesivos deve ser feita em local fechado, sem exposição à luz solar; 

26.1.14.24. Substituir ou complementar os adesivos às quais se refere o item anterior, quando desgastados ou tiver 

partes faltando; 

26.1.14.25. Fornece em meio eletrônico (DOC, TXT, XLS, XML ou similar), junto com a nota fiscal/fatura de cada mês 

ou quando solicitado pelo Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, listagem atualizada de todas as viaturas 

objeto da locação, contendo na listagem a Razão Social do Contratante e da Contratada, placa dos veículos, 

combustível, motorização, tipo, modelo, fabricante, ano de fabricação e ano do modelo, Unidade Operacional e a 

data da entrega de cada veículo ao Contratante, data de assinatura e número do instrumento contratual referente, 

e o valor mensal de cada veículo locado; 

26.1.14.26. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, nos casos em que a Detentora da Ata 

apresentar justificativas aceitas pela Administração e a marca substituta efetivamente atenda às especificações da 

licitação de origem. Devendo ser emitido novo parecer técnico acerca do atendimento da especificação da nova 

marca pelo setor Gerenciador da Ata com ratificação posterior do Ordenador de Despesas do órgão Contratante; 

26.1.14.27. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados ao 

estabelecido no §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual; 

26.1.14.28. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução 

contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras 

providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes 

do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato; 

26.1.14.29. Manter durante toda a execução do objeto registrado em Ata, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidades com as obrigações assumidas. 

 

27 – DO PAGAMENTO  

 

27.1. O pagamento será mensal e efetuado de acordo com a quantidade locada, conforme o valor fixado na proposta pela 

CONTRATADA, em até 10 (dez) dias uteis do mês subsequente à prestação de serviços com apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto 

deste Edital; 

27.2. A CONTRATADA é responsável pelos pagamentos de quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato; 

 

27.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, fica 

convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data referida no subitem 27.3 e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 
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Onde: 

EM = Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga 

I = Índice de atualização financeira. Assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

TX = Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA 

 

27.5. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência; 

 

27.6. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 

28 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

28.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

28.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa; 

 

28.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

quando cabível; 

 

28.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

 

29 – DAS PENALIDADES  

 

29.1. As licitantes, a detentora da ata e a contratada, conforme o caso, que incorram em infrações, sujeitam-se às seguintes 

sanções administrativas: 

 

29.1.1. Advertência; 

29.1.2. Multa; 

29.1.3. Impedimento de Licitar e Contratar com o Município do Paulista, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
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29.2. As sanções previstas nos itens 29.1.1 e 29.1.3 poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa. 

29.3. Comete infração administrativa, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002, as licitantes, a 

detentora da ata e a contratada que: 

29.3.1. Convocada dentro do prazo de validade da proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços; 

29.3.2. Não assinar o contrato, enquanto vigente a Ata de Registro de Preços; 

29.3.3. Desistir injustificadamente de lance ofertado, deixar de entregar documentação exigida na licitação ou 

entregá-la fora do prazo; 

29.3.4. Não apresentar a garantia de execução contratual, no prazo assinalado no item 23.1 do Termo de 

Referência; 

29.3.5. Apresentar documentação falsa no certame licitatório ou na execução do contrato; 

29.3.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual; 

29.3.7. Falhar na execução do contrato, deixando de cumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas; 

29.3.8. Fraudar na execução do objeto; 

29.3.9. Comportar-se de modo inidôneo, nos quais se incluem atos como os descritos na Seção III do Capítulo IV 

da Lei nº 8.666/93; 

29.3.10. Cometer fraude fiscal. 

 

29.4. A penalidade de advertência será aplicada em decorrência de faltas leves, que prejudiquem o andamento da licitação 

e da contratação, mas não acarretem prejuízos significativos para a Administração. 

29.5.  A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras: 

29.5.1. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do item do qual participou, 

observado o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser aplicada a 

quem cometer a infração prevista no item 29.3.3 deste Edital; 

29.5.2. Multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o item do qual participou ou é 

contratado, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser 

aplicada a quem cometer as infrações previstas nos itens 22.3.1 e 22.3.2, bem como àquele que sofreu a penalidade de 

advertência e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s); 

29.5.3. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o máximo de 2% (dois por 

cento), a ser aplicada a quem cometer a infração prevista no item 29.3.4; 

29.5.4. Por cometer a infração prevista no item 29.3.6 deste Edital, multa moratória diária de até 1,6% (um inteiro e seis 

décimos por cento), calculada sobre o valor do contrato, por dia de atraso, na entrega dos veículos, conforme previsto na 

entrega do objeto presente no Termo de Referência; 

29.5.5. Por cometer a infração prevista no item 29.3.7 deste Edital (falhar na execução do contrato, deixando de cumprir 

total ou parcialmente as obrigações assumidas), multa compensatória: 

29.5.5.1. De 0,4% (quatro décimos por cento) até 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) do valor do contrato, por 

dia, quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais previstas no na entrega do objeto; 
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29.5.5.2. De 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por ocorrência, 

quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais previstas no na entrega do objeto; 

29.5.5.3. De 0,4% (quatro décimos por cento) até 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) do valor do contrato, por 

ocorrência, quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais previstas na MANUTENÇÃO; 

29.5.5.4.  De 0,4% (quatro décimos por cento) até 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) do valor do contrato, por 

dia, quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais; 

29.5.5.5.  De 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por ocorrência, 

quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais; 

29.5.5.6.  De 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) do valor do contrato, por hora, quando a contratada não 

cumprir as obrigações contratuais; 

29.5.5.7. De 0,4% (quatro décimos por cento) até 4% (quatro por cento) do valor do contrato, por ocorrência, pelo 

descumprimento das demais obrigações não especificadas nesta Cláusula de Penalidades. 

29.6. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato nos casos das infrações previstas nos itens 29.3.5, 

29.3.8, 29.3.9 e 29.3.10. 

29.7. Além da multa, aplicável conforme os itens precedentes, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e 

contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento no CADFOR-PE, nos seguintes casos e condições: 

 

I. No cometimento das infrações previstas no item 29.3.3: 1 mês; 

II. No cometimento das infrações previstas nos itens 29.3.1, 29.3.2 e 29.3.4: até 6 meses; 

III. No cometimento da infração prevista no item 29.3.6: de 6 a 12 meses; 

IV. No cometimento das infrações previstas nos itens 29.3.5, 29.3.7, 29.3.8, 29.3.9 e 29.3.10: no mínimo, 

12 (doze) meses. 

 

29.8. Na fixação das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Contrato, bem como dos prazos previstos 

no item 29.7, deverão ser observadas as seguintes circunstâncias: 

 

I. Proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 

II. Os danos resultantes da infração; 

III. Situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu 

patrimônio, no caso de aplicação de multa; 

IV. Reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 

anterior; 

V. Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração, inclusive os antecedentes da empresa 

infratora. 

 

29.9. Em caso de reincidência ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (doze) meses, contados da data da abertura do novo 

processo punitivo, por infração prevista no presente termo de referência, e a data do registro de penalização administrativa 
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por condenação de empresa em processo anterior, as faixas de multa e os prazos previstos no item 29.7 poderão ser 

majorados em até 50% (cinquenta por cento). 

29.10. A penalidade prevista no item 29.1.3 será registrada no Cadastro de Fornecedores Municipal, Estadual e Federal. 

29.11. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, 

disciplinado no Decreto Estadual nº 42.191, de 1º de outubro de 2015. 

29.12. Havendo indícios de cometimento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a 

documentação pertinente será encaminhada às autoridades competentes para apuração da conduta típica em questão. 

 

30 – DO FORO 

 

30.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulista/PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta contratação, 

com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

31 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

31.1 É VEDADA a subcontratação, parcial ou total, do objeto contratado, não podendo a CONTRATADA transferir a outrem 

a sua execução, salvo mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

31.2. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE à luz das disposições constantes da Lei 8.666/93 e alterações, 

dos princípios do direito público e, subsidiariamente, com base em outras normas jurídicas que sirvam ao suprimento de 

eventuais lacunas. 

 

31.3. O presente processo de licitação poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrentes de fatos 

supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar sua revogação. 

 

31.4. Quaisquer informações ou esclarecimentos complementares que se fizerem necessários poderão ser obtidos junto à 

CPL PREGÃO ll no local e horário indicados no preâmbulo deste edital ou pelo endereço de e-mail 

paulistapregao@gmail.com. 

 

31.5. Esta licitação poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do órgão licitador, sem 

prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002. 

 

31.6. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerão as deste edital. 

 

31.7. As proponentes são plenamente responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados. 
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31.8. É facultada à CPL – PREGÃO II, à Procuradoria de Contratos da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, à 

Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil ou autoridade superior, a qualquer momento, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo. 

 

31.9. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Paulista, 19 de julho de 2022. 

 

 

_______________________________________                                                     ______________________________________ 

DANILLO CAETANO D. S. CABRAL                                                                     VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

PREGOEIRO  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Registro de Preços visando à contratação de empresa para prestação dos serviços de locação de veículos sem 

motoristas, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível, para suprir as necessidades de 
transporte de todas as Secretarias que compõem a Prefeitura Municipal do Paulista, de acordo com as 
especificações e demais disposições contidas neste Termo de Referência. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A presente contratação visa atender as necessidades de transporte de todas as Secretarias que compõem o 

Município do Paulista, em demandas relacionadas a diversas atividades que englobam desde segurança, inteligência 
e fiscalização, a atividades externas executadas continuamente, sendo necessária para a consecução de tais 
atividades a disponibilidade de veículos para deslocamentos e operações ligadas a essas atividades, com vistas ao 
transporte de servidores e de materiais e, considerando, ainda, que a locação possibilita, à                                                              
s diversas Secretarias Municipais, o uso desse serviço em atividades de curto prazo, que por vezes ocorrem de 
maneira imprevisível e inesperada, sendo necessário um automóvel específico e com características peculiares, uma 
vez a atual frota do município não atende tais demandas. 

 
2.2. Vale ressaltar que o processo de locação de veículos é mais viável para a Administração, tendo em vista que facilita 

o gerenciamento da frota, diminui os custos com a manutenção, seguro, substituição de frota, depreciação dos 
veículos, entre outros fatores, em comparação as aquisições dos veículos. 

 
2.3. DA JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.3.1. Ressalte-se que a formalização de uma Ata de Registro de Preços encontra fundamento no artigo 24 do 
Decreto Estadual nº 42.530/2015, uma vez que, com a publicação desse diploma normativo mencionado, 
documentos licitatórios dessa natureza passaram a integrar o rol de produtos entregues pela Secretaria de 
Administração. 
2.3.2. Este registro de preços encontra respaldo nas hipóteses previstas no artigo 3º, incisos I, III e V, do 
Decreto Estadual nº 42.530/2015, pelos seguintes motivos: 
 
Inciso I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; 

 
Inciso III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de 
um órgão ou entidade, ou a programas de governo; 

 
Inciso V - quando, por conveniência da administração ou características dos bens ou serviços, houver necessidade 
de uniformização dos processos de aquisição de bens ou contratação de serviços. 
 
2.3.3. Para as locações, deu-se preferência à contratação através de Sistema de Registro de Preços, por 
simplificar o processo de padronização das viaturas, já que permite que haja diversas contratações baseadas na 
mesma especificação de serviço, garantindo o atendimento ao Decreto Estadual nº 47.424, de 07 de maio de 2019, 
homogeneizando a identificação e os modelos de veículos e proporcionando, ainda, redução de custos, com a 
eliminação da necessidade de realização de diversos processos licitatórios e o ganho em escala com uma 
contratação de maior volume. 

 
2.4. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 

 
2.4.1. Os quantitativos estimados para o registro de preços estão especificados no ANEXO I deste Termo de 
Referência e foram obtidos com base na necessidade de substituição dos Contratos existentes na Prefeitura do 
Paulista. 
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2.4.2. Por se tratar de registro de preços, o quantitativo dos serviços discriminados no ANEXO I, bem como a 
existência de dotação orçamentária, não vinculará a Contratante à sua total execução, uma vez que tais serviços 
serão realizados, eventualmente, conforme a demanda da Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa 
Civil e órgãos não participantes que poderão aderir à presente ata. 

 
2.4.3. Atualmente a Secretaria de Defesa Social tem 1.093 (mil e noventa e três) viaturas locadas, as quais 
serão substituídas pelas novas contratações. 

 
3. DAS SECRETARIAS QUE INTEGRARÃO O REGISTRO DE PREÇOS 

 
3.1. ÓRGÃO GERENCIADOR: 

 
  Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil 
 

3.2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
 
Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos;  
Gabinete do Prefeito; 
Previdência Municipal; 
Procuradoria Geral; 
Secretaria de Administração; 
Secretaria de Administração das Regionais; 
Secretaria de Articulação Política; 
Secretaria de Assuntos Jurídicos; 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente; 
Secretaria de Finanças; 
Secretaria Executiva de Imprensa; 
Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres; 
Secretaria de Infraestrutura; 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 
Secretaria de Planejamento e Gestão; 
Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Juventude. 

 
3.3. DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 
3.3.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Estadual nº 
42.530/2015. 

 
3.3.2. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, 
devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, considerando se 
conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida 
a ordem de classificação. 

 
3.3.3. Cabe ao Fornecedor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive 
quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgão Participante. 

 
3.3.4. Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem, antes de solicitar adesão à Ata de Registro de Preços, 
realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados. 

 
3.3.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou 
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entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata 
de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participante. 

 
3.3.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos 
Participantes, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que a aderirem. 

 
4. DO VALOR ESTIMADO  

 
4.1. O valor máximo mensal admitido para a presente contratação será R$ 748.160,13 (setecentos e 
quarenta e oito mil, cento e sessenta reais e treze centavos), perfazendo um valor total anual de R$ 8.977.921,56 
(oito milhões, novecentos e setenta e sete mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), 
conforme quantidades e valores unitários especificados no Anexo I deste Termo de Referência. 

 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1. Por se tratar de Registro de Preços, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação, 
correrão por conta das Secretarias demandantes, cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos 
e notas de empenho, observadas as condições estabelecidas no processo licitatório. 

 
5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às 
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento, no início de cada exercício 
financeiro, sob pena de rescisão antecipada do contrato; 

 
6. FUNDAMENTO LEGAL E GLOSSÁRIO 

 
6.1. A contração de pessoa jurídica para execução dos serviços objeto deste Termo dar-se-á por meio de 
seleção da proposta mais vantajosa, mediante Pregão, em sua forma eletrônica.    

 
6.2. O serviço que se almeja contratar caracteriza-se como serviço de natureza contínua, pois se enquadra 
como serviço auxiliar, necessário à Administração para o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção pode 
comprometer a continuidade de suas atividades. Nesse sentido, a lei federal nº 8666/93, em seu art. 57, inciso II, 
permite que o contrato seja prorrogado pelo máximo de 05 (cinco) anos (60 meses), seja pela previsão no Plano 
Plurianual do Município, seja pelo objeto se caracterizar como serviço de necessidade contínua. Ademais, o 
Acórdão nº 132/2008, 2ª Câmara TCU considera que o que caracteriza o caráter contínuo de um determinado 
serviço é sua essencialidade para assegurar a integralidade do patrimônio público de forma rotineira e permanente 
ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção 
possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional. 

 
6.3. Para efeitos deste Termo de Referência considera-se:  

 
a. Veículo Oficial: trata-se de todos os veículos citados neste documento, exceto os Veículos de Reserva.  
 
b. Veículo Reserva: veículos utilizados para substituição temporária dos Veículos Oficiais, nas situações previstas 

no presente Termo de Referência. 
 

 
7. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
7.1. A modalidade de licitação será o Pregão Eletrônico e terá como critério de julgamento o Menor Preço 
por Item. 

 
7.2. A opção pela divisão em itens é mais vantajosa para a Administração, pois permitirá a participação de 
maior número de interessados. 

 
7.3. O regime de execução se dará de forma indireta e será por empreitada por preço unitário. 
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7.4. Os preços finais unitários e totais propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar os preços unitários 
e totais estimados pela Administração, de acordo o ANEXO I deste Termo de Referência, sob pena de 
desclassificação da proposta. 

 
7.5. Serão desclassificadas as propostas que ultrapassarem os valores global e unitário estimados. 

 
8. ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS 

 
8.1. DOS VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS  

 
8.1.1. Ao longo do contrato, os veículos poderão ter no máximo 03 (três) anos de utilização ou 70.000 (setenta 
mil) quilômetros rodados e a substituição deverá acontecer no evento que ocorrer primeiro.  

 
8.1.2. Os adesivos dos Veículos Oficiais deverão ser conservados durante toda a vigência do Contrato. No caso 
de dano ou perda do adesivo, deverá ser providenciado outro nos mesmos padrões em substituição. 

 
8.1.3. Ao término do Contrato ou na hipótese de substituição dos veículos oficiais, a identificação deverá ser 
retirada e entregue à CONTRATANTE. 

 
8.1.4. Os veículos não devem ser utilizados pela CONTRATADA com a identidade visual fora da prestação do 
serviço à CONTRATANTE.  

 
8.1.5. Os veículos deverão ser, preferencialmente, de cor preta, prata ou branca;  

 
8.1.6. A CONTRATADA deverá permitir a instalação de equipamentos e acessórios que tenham por finalidade 
proporcionar segurança patrimonial e pessoal, bem como para permitir otimização da gestão e controle dos 
veículos. 

 
8.1.7. Os veículos deverão ficar à disposição da CONTRATANTE 24 horas por dia, sete dias por semana por 
todo o período de vigência do contrato. 

 
8.1.8. Todos os veículos deverão atender de forma plena a legislação vigente e resoluções emitidas pelos 
órgãos competentes: Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN.  

 
8.1.9. Além dos itens obrigatórios definidos pela legislação vigente, todos os veículos oficiais solicitados 
deverão possuir os seguintes equipamentos e ter a capacidade de prestar os seguintes serviços acoplados aos 
veículos:  

 
a. Rádio AM/FM digital;  
b. Direção hidráulica; 
c. Travas elétricas; 
d. Ar-condicionado;  
e. Airbags frontais;  
f. Freios ABS.  

 
8.2. SINALIZAÇÃO VISUAL  

8.2.1. O sinalizador visual principal deverá ser composto de barra sinalizadora em formato de arco ou similar, 
com módulo único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 
mm e altura entre 70 mm e 110 mm, instalada pela contratada no teto do veículo; 

 
8.2.2. A barra sinalizadora deverá ser montada sobre perfil de alumínio extrudado, com base construída em 
ABS reforçado e cúpula injetada em policarbonato translúcido na cor cristal, resistente a impactos e descoloração, 
com proteção à radiação ultravioleta; 
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8.2.3. O sistema luminoso deverá ser composto por no mínimo 24 refletores, sendo 08 refletores frontais e 08 
refletores traseiros dotados, cada um, de no mínimo 06 (seis) LEDs; além de 08 refletores laterais, sendo 04 no lado 
esquerdo e 04 no lado direito do sinalizador, cada um dotado de no mínimo 03 LEDs por refletor. Os LEDs deverão 
possuir cor vermelha/rubi, conforme ilustração abaixo, refletores frontais e traseiras maiores, refletores laterais 
menores, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem 
que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do veículo permita. Alimentados nominalmente com 
10,8 a 14,7 Vcc; 

 

8.2.4. Cada LED, deverá possuir potência mínima de 03 watts e obedecer à especificação a seguir descrita: 
8.2.4.1.     Comprimento de onda de 610 a 630 nm; 
8.2.4.2. Intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 90 Lumens tipico; 
8.2.4.3. Categoria AllnGaP; 
8.2.4.4. Garantia de 02 (dois) anos. 
8.2.5. A contratada deverá apresentar, por ocasião da análise do veículo protótipo, no ato de entrega 
provisória, os seguintes documentos: 
8.2.5.1. Atestado, emitido pelo fabricante das especificações técnicas dos LEDs, que comprove que o produto 
utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na presente especificação; 
8.2.5.2. Laudo emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, que comprove 
que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende as normas SAE J575 e SAE J595 (Rev. JAN 2005), da SAE - Society 
of Automotive Engineers, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e 
fotometria classe 1. 
8.2.6. O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, que deve ser iluminado para 
operações noturnas, dotado de microprocessador ou microcontrolador, que permita a geração de lampejos 
luminosos de altíssima frequência, com pulsos luminosos de 25 ms a 2 seg, com geração de ciclos não inferior a 270 
FPM. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LEDs devendo garantir também a 
intensidade luminosa dos LEDs, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a 
eficiência luminosa e a vida útil dos LEDs. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 07A e o 
máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 12A; 
8.2.7. O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o 
veículo parado e em deslocamento em situação de emergência e até mais 05 outros padrões de "flashs" distintos, 
ou outras funções de iluminação a serem definidos/utilizados no futuro, sem custos adicionais, os quais deverão ser 
acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar LEDs e dispositivos de iluminação não intermitentes 
(luzes de beco e/ou frontais); 
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8.2.8. O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento 
independente de ambos os sistemas; 
8.2.9. Deverá ser instalado em local específico quando este for solicitado (console) ou no local originalmente 
destinado à instalação de rádio possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabina; 
8.2.10. O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e 
transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios; 
8.2.11. Sinalização da grade frontal composta de no mínimo 04 (quatro) módulos distribuídos pelas grades 
frontais (inferior e/ou superior) de maneira discreta, devendo cada módulo possuir no mínimo 04 (quatro) LEDs na 
cor vermelha com comprimento de onda entre 620 e 630 nm. Cada LED deve possuir intensidade luminosa de no 
mínimo 40 Lumens. Deve atender a norma SAE J595 Classe 1. Os módulos devem ser comandados por circuitos 
digitais microcontrolados que permitam a seleção de no mínimo 05 padrões de "flashes" distintos, alimentados com 
12 Vcc, e possuir proteção contra inversão de polaridade e transientes; 
8.2.12. Kit estroboscópico para faróis dianteiros e lanternas traseiras composto por mini sinalizadores com 3 
LEDs de alta potência na cor cristal, selados em formato circular com lente semiesférica, sincronizados face a face, 
na cor branca com temperatura de cor de 6500°K tipico, capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada 
minissinalizador, tensão de aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com base de silicone para garantir a firmeza e aderência aos 
faróis e lanternas onde serão instalados; 
8.2.13. Caso os faróis e lanternas não permitam a instalação dos sinalizados em seu interior, os mesmos 
poderão ser instalados na grade e/ou próximo dos faróis e lanternas; neste caso, sem lente semiesférica. 
8.2.14. Os comandos dos sinalizadores auxiliar/estroboscópico deverão ser independentes para todo o 
conjunto e localizados no painel do veículo. 

 
8.3. SINALIZADOR ACÚSTICO  

 
8.3.1. A sirene deverá possuir 01 (um) amplificador de no mínimo 200 W RMS de potência, 13,8 Vcc, com no 
mínimo 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora, a 01 (um) metro de 
distância, de no mínimo 120 dB, 13,8 Vcc; 

 
8.3.2. Sistema de megafone com ajuste de ganho, e potência de no mínimo 100 W RMS, com interligação 
auxiliar de áudio com o rádio transceptor; 

 
8.3.3. 02 (duas) sirenes (drives/sonofletores), com no mínimo 100 W RMS de potência, cada, instalados no 
compartimento do motor, próximos ao radiador/grade, conforme design do veículo que receberá o equipamento. 

 
8.3.4. Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que 
interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas polícias; 

 
8.3.5. O sistema deverá ser imune a rádio frequência interferência (RFI), especialmente quando o transceptor 
estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados; 

 
8.3.6. Os equipamentos eletroeletrônicos de sinalização e comunicação deverão ter a sua alimentação 
controlada por dispositivo que monitore ininterruptamente a carga da bateria, desligando os mesmos quando a 
energia desse acumulador chegar a um nível mínimo programável, mas ainda com capacidade suficiente para 
permitir a ignição e a partida no veículo. Esse mesmo dispositivo deverá interromper automaticamente o 
fornecimento de energia em todos os equipamentos de sinalização e comunicação, caso o veículo ultrapasse o 
período de 08 (oito) horas contínuas sem acionamento do motor ou recarga auxiliar na bateria. 

 
8.4. TERMINAIS MÓVEIS COM RÁDIOS TRANSCEPTORES 

 
8.4.1. As viaturas deverão estar dotadas de terminais móveis com rádios transceptores analógicos ou digitais. 
8.4.2. As configurações, manutenções e os reparos nos equipamentos de rádio comunicação serão de 
responsabilidade da Contratada; 
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8.4.3. As manutenções e os reparos, assim como as substituições dos equipamentos de rádio comunicação, 
deverão ser realizadas no prazo máximo de 08 (oito) horas na Região Metropolitana de Recife, e 12 (doze) horas 
nos demais municípios, contadas a partir da disponibilização do veículo pelo Contratante mediante contato 
informando a sua localização; 
8.4.4. Os terminais móveis com rádios transceptores analógicos deverão ter as seguintes características: 
8.4.4.1. UHF/FM, faixa de frequência de 430 a 470 MHz; 
8.4.4.2. Capacidade de operação de 64 (sessenta e quatro) canais; 
8.4.4.3. PTT-ID; protocolo MDC-1200 de identificação de chamada na central; 
8.4.4.4. Painel com tela alfanumérica de 14 (quatorze) caracteres; 
8.4.4.5. Sintetizado e reprogramável eletricamente, através de soGware, em memória EEPROM; 
8.4.4.6. Tecnologia SMD; 
8.4.4.7. Operação simplex e/ou semiduplex; 
8.4.4.8. Tecnologia de compreensão de voz X-Pand; 
8.4.4.9. Espaçamento entre canal de menor e maior frequência de 32 MHz para TX e RX; 
8.4.4.10. Potência de saída em RF de 40 watts, possibilitando redução de potência até 25 watts; 

8.4.4.11. Monitor para chamada protegida; chamada protegida por codificação com códigos por tons 
CTCSS (analógico-38 códigos) ou digital DCSS (digital – 83 códigos), podendo ser diferentes por canal; 
8.4.4.12. Dissipadores térmicos compatíveis com o calor gerado no equipamento; 
8.4.4.13. Painel frontal do equipamento sem cantos vivos ou cortes de chapa que de qualquer modo 
ofereçam perigo aos operadores; 
8.4.4.14. Temporizador de transmissão; 
8.4.4.15. Varredura de canais (SCAN) com dois tipos de prioridade, SCAN do usuário; bloqueio de canal 
ocupado; 
8.4.4.16. Cronômetro de desconexão automática; 
8.4.4.17. Teclas de funções programáveis; 
8.4.4.18. Seleção do nível de potência por canal; 
8.4.4.19. Controle liga/desliga/volume; 
8.4.4.20. Chave de canais UP/DOWN para 64 (sessenta e quatro) canais; 
8.4.4.21. Conector no painel frontal para microfone/programação; conectores externos autotravantes; 
8.4.4.22. Protocolo de Sinalização MDC-1200 (enviar e receber); 
8.4.4.23. Padrões Militares 810 C, D, e E; 
8.4.4.24. Conector traseiro de acessórios para interligação para RICK, microfone oculto; alto falante 
externo; cabo de ignição; adaptador de linha; interconexão telefônica; alarme externo; tecla/pedal de 
emergência; 
8.4.4.25. Antena móvel de 5dBi de ganho, com cabo coaxial e conector. 

 
8.4.5. Os terminais móveis com rádios transceptores digitais deverão ter as seguintes características: 

8.4.5.1. Operação na faixa de frequência de 800 MHz; 
8.4.5.2. Operação nos modos troncalizado digital e convencional digital no mesmo rádio, de acordo 
com os parâmetros de modulação digital e sinalização definidos na Interface Aérea Comum do padrão 
aberto, APCO Projeto 25 da Associação de Oficiais de Comunicação de Segurança Pública e publicados na 
série de normas TSB102 da TIA/EIA; 
8.4.5.3. Varredura de grupos de conversação, possibilitando que o rádio monitore vários grupos de 

conversação de uma lista programável e participe de uma chamada assim que detectar 
atividade em qualquer um deles; 

8.4.5.4. Capacidade de operação direta rádio a rádio, sem a utilização de infraestrutura, nos modos 
convencional digital e convencional analógico; 

8.4.5.5. Controles liga/desliga, volume, seletor de grupos de conversação, botão de acionamento de 
alarme de emergência; 

8.4.5.6. Possuir botões com funções programáveis, mínimo de 3 botões, para o acionamento dos 
recursos de utilização mais frequente; 

8.4.5.7. Visualização de canais e informações operacionais por meio de visor frontal integrado ao 
corpo do rádio com indicações alfanuméricas, mínimo de 8 caracteres, e através de ícones 
gráficos; 
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8.4.5.8. Deverá possuir conector, com tampa de proteção removível, para utilização de acessórios de 
áudio e programação de seus parâmetros operacionais; 

8.4.5.9. Capacidade de enviar sinalização de identificação eletrônica de rádio, de acordo com o 
padrão aberto APCO Projeto 25, possibilitando a sua identificação, nos modos troncalizado 
digital e convencional digital; 

8.4.5.10. Capacidade de enviar sinalização de alarme de emergência, de acordo com o padrão APCO 
Projeto 25, com o pressionamento de botão específico para essa função, nos modos 
troncalizado digital e convencional digital. O rádio deverá enviar a sinalização de emergência 
até receber uma sinalização de reconhecimento proveniente da infraestrutura do sistema; 

8.4.5.11. Capacidade de receber chamadas individuais de acordo com o padrão APCO Projeto 25, nos 
modos troncalizado digital e convencional digital; 

8.4.5.12. Capacidade de receber alertas de chamada de acordo com o padrão aberto APCO Projeto 
25, nos modos troncalizado digital e convencional digital; 

8.4.5.13. Deverá possuir a capacidade de ser habilitado e desabilitado remotamente a partir de 
comando específico iniciado pela infra-estrutura do sistema, de acordo com o padrão aberto 
Projeto 25, nos modos troncalizado digital e convencional digital; 

8.4.5.14. Capacidade de operar com, no mínimo, 48 grupos de conversação; 
8.4.5.15. Capacidade de indicar, através de alerta sonoro, quando o rádio se encontrar fora da área de 

cobertura do sistema troncalizado; 
8.4.5.16. Programação dos parâmetros de operação por meio de computador padrão PC e cabo de 

interface do tipo USB; 
8.4.5.17. Capacidade de realizar autoteste de seus componentes internos a cada vez que o rádio for 
ligado. O rádio deverá emitir um alerta sonoro caso identifique alguma falha durante o autoteste; 
8.4.5.18. Possuir alto-falante interno incorporado ao corpo do rádio. Caso o rádio não possua alto-
falante interno poderá ser fornecido com alto-falante externo e kit de instalação; 
8.4.5.19. Capacidade de atualização de soGware interno de operação, a fim de adicionar novos 
recursos e funcionalidades, utilizando-se a mesma plataforma sem substituição do equipamento; 
8.4.5.20. Deverá atender às normas militares MIL 810 C, D, E e F, para choque, umidade, temperatura, 
chuva, vibração, radiação solar e maresia; 
8.4.5.21. Possuir receptor de GPS integrado ou externo, possibilitando envio das coordenadas 
geográficas através da rede de radiocomunicação; 
8.4.5.22. Cada Terminal Móvel Digital deverá ser composto de: 01 (um) equipamento transceptor de 
rádio; 01 (uma) antena 3 dB e base para fixação ao teto do veículo mediante furação; 01 (um) conjunto de 
suporte de fixação e demais acessórios para montagem veicular; 01 (um) microfone compacto de mão 
com tecla de transmissão, cordão espiralado, teclado e suporte; 01 (um) cabo de alimentação completo, 
com terminais e porta fusível; 01 (um) manual de operação em português; 
8.4.5.23. Deverá possuir as seguintes características eletrônicas básicas: 

8.4.5.23.1. Faixa de frequência: 806 MHz a 869 MHz; 
8.4.5.23.2. Tipos de emissão: 8K10F1E, 8K10F1D, 16K0F3E; 
8.4.5.23.3. Largura do canal de RF: 12,5 kHz e 25 kHz com programação dentro da 

faixa acima; 
8.4.5.23.4. Proteção eletrônica contra acionamento contínuo do transmissor por 

tempo superior ao permitido, reciclável em cada acionamento (duração 
programável). O rádio deverá alertar seu usuário dessa condição emitindo 
um alerta sonoro antes de atingir o tempo máximo permitido; 

8.4.5.23.5. Proteção contra inversão de polaridade de alimentação; 
8.4.5.23.6. Proteção contra variação de impedância de RF por descasamento de 

antena; 
8.4.5.23.7. Controle de frequência por sintetizador, dotado de memória programável 

e reprogramável externamente através de computador; 
8.4.5.23.8. Algoritmo de redução de ruído ambiente captado pelo microfone por 

processamento digital de sinais; 
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8.4.5.23.9. Ajuste do ganho de áudio do microfone e controle automático de ganho do 
microfone; 

8.4.5.23.10. As sinalizações utilizadas, nos modos digital e analógico, deverão ser 
fornecidas pelo circuito eletrônico original do próprio equipamento, não se 
admitindo inclusão de circuitos (internos ou externos) ou placas adicionais 
complementares ao equipamento; 

8.4.5.23.11. Deverá possuir a capacidade de operar em modo seguro, com criptografia 
digital do sinal RF, mediante inserção de chave e programação eletrônica; 

8.4.5.23.12. Deverá suportar o algoritmo de criptografia “APCO 25 AES”, devendo 
permitir a programação por canal ou grupo de conversação; 

8.4.5.23.13. Deverá possuir a capacidade de receber no mínimo 48 (quarenta e oito) 
chaves de criptografia. 

8.4.5.24. Deverá possuir as seguintes características eletrônicas de transmissão: 
8.4.5.24.1. Potência de RF: 35 watts (ou superior), com ajuste via programação; 
8.4.5.24.2. Desvio de modulação: até ± 5 kHz para 100% de modulação; 
8.4.5.24.3. Estabilidade de freqüência± 1,5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 10 a + 

60 ºC; 
8.4.5.24.4. Atenuação para emissão de harmônicos e espúrios (em relação à 

portadora): 70 dB (ou melhor); 
8.4.5.24.5. Atenuação de ruído de FM: 30 dB (ou melhor); 
8.4.5.24.6. Distorção de áudio: 3% (ou superior); 

8.4.5.25. Deverá possuir as seguintes características eletrônicas de recepção: 
8.4.5.25.1. x' 

 
8.5. DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
 

8.5.1. A CONTRATADA deverá realizar, em todos os veículos objetos da futura contratação, a adequada e devida 
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, conforme recomendações do fabricante e Manual do Proprietário 
de cada veículo e procedimentos descritos nos itens abaixo:  

8.5.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: A periodicidade de Manutenção Preventiva do Veículo deverá ser informada 
à CONTRATANTE quando da entrega dos veículos nos locais designados.  

8.5.3. MANUTENÇÃO CORRETIVA: A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para 
substituição e/ou reparo de um componente do veículo por desgaste ou por quebra do mesmo que venha 
a impedir a plena prestação do serviço.  

8.5.4. Nas manutenções preventivas ou corretivas em que haja a necessidade de troca dos pneus, estes não 
poderão ser recauchutados ou recondicionados; 

8.5.5. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas decorrentes da operação e manutenção geral dos 
veículos, como troca de óleo lubrificante, de peças, de pneus, bem como as demais despesas 
imprescindíveis ao perfeito funcionamento dos veículos.  

8.5.6. Os relatórios individualizados por veículos, resultantes da Manutenção Corretiva ou Preventiva, deverão 
ser encaminhados à Fiscalização em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o término destas.  

8.5.7. A CONTRATADA deverá fornecer veículos-reserva, conforme especificado neste Termo, durante o período 
de realização da Manutenção Preventiva ou Corretiva dos veículos, ou ainda quando constatada alguma 
irregularidade que impeça a plena prestação do serviço.  

8.5.8. Em caso de irregularidade que impeça a plena prestação do serviço, a CONTRATADA deverá informar à 
CONTRATANTE do ocorrido imediatamente.  

 
8.6. DOS VEÍCULOS RESERVAS 
 

8.6.1. A CONTRATADA deverá repor o Veículo Oficial por Veículo Reserva dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas em iguais condições descritas.  

8.6.2. Os veículos reservas, entregues em substituição aos veículos em manutenção, deverão ter sempre idade 
inferior a dois anos de fabricação, durante o período em que for utilizado pelo Contratante; 

8.6.3. Entende-se por imediatamente o prazo necessário para a disponibilização do veículo, podendo esse 
período, diante das circunstâncias do caso concreto, chegar a no máximo 12h (doze horas) da 
comunicação do fato pela CONTRATANTE, correndo por conta da CONTRATADA, toda e qualquer despesa 
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decorrente desse atendimento. 
8.6.4. O descumprimento dos subitens acima indicará a não prestação dos serviços e, consequentemente, o não 

pagamento pela CONTRATANTE. 
 
8.7. DA DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS 
 

8.7.1. Todos os veículos do Contrato, inclusive os veículos reserva, deverão estar com documentação 
regularizada conforme legislação vigente.  

8.7.2. A documentação regularizada deve estar paga e dentro do prazo de validade e contendo em seu corpo, 
obrigatoriamente, o nome de pessoa jurídica.  

8.7.3. Os documentos referidos no subitem anterior são:  
 
I. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; 
II. Bilhete de Seguro DPVAT pago; 
III. Imposto de Propriedade de Veículos Automotores pago dentro do prazo; 
IV. Comprovante da certificação da blindagem conforme o nível 
V. Declaração de Nada Consta do veículo relativo a possíveis multas.  

 
8.7.4. A cópia do CRLV deverá ser fornecida à Fiscalização, a qual será confrontada com o documento original, 

no ato da vistoria inicial.  
8.7.5. Durante a vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá programar, junto ao órgão CONTRATANTE, a 

realização de quaisquer vistorias para renovação da documentação exigida pela legislação vigente, 
informando com antecedência de uma semana a data de agendamento das mesmas, disponibilizando o 
Veículo Reserva nessa data para que não sejam prejudicados os serviços prestados.  

8.7.6. Após a entrega dos veículos com a documentação regularizada, caso aplicável, conforme legislação atual é 
de responsabilidade da CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, a apresentação dos veículos, 
inclusive dos Veículos Reserva, nas vistorias relativas ao licenciamento anual para renovação do(s) 
documento(s) de porte obrigatório e para obtenção do selo referente à última inspeção do GNV realizada 
no veículo, junto ao órgão competente. 

8.7.7. Durante a vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá arcar com todas as taxas e despesas relativas ao 
licenciamento dos veículos, bem como o envio da documentação regularizada à CONTRATANTE, 
descabendo qualquer reembolso dessas despesas pela CONTRATANTE. 

 
9. DA SUBCONTRATAÇÃO  

      
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto descrito neste Termo de Referência. 

 
10. DO SEGURO  

 
10.1. Todos os veículos do Contrato deverão possuir seguro contra danos materiais e pessoais a terceiros e 
aos usuários, bem como contra roubo e incêndio.  
10.2. A cópia autenticada da apólice deverá ser fornecida à CONTRATANTE, na apresentação dos veículos.  
10.3. A CONTRATANTE não terá coparticipação em caso de sinistros, ou seja, as despesas serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as da franquia da Apólice de Seguro.  
10.4. A CONTRATADA deverá assumir todos os possíveis danos causados por colisões, roubo e incêndio aos 
veículos utilizados no objeto do Contrato.  

 
11. DAS ESPECIFICAÇÕES E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
11.1. Para a execução dos serviços a licitante vencedora utilizará veículos próprios ou adquiridos por meio de 
sistema de arrendamento mercantil (leasing) em nome da mesma, zero quilometro. 
11.2. O licitante vencedor deverá no prazo máximo de 60 (sessenta) dias apresentar a frota de veículos 
novos, zero quilômetro. 
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11.3. Deverão ser disponibilizados em perfeitas condições físicas e legais de trafegabilidade, segurança, conservação e 
higiene. 

11.4. Deverão ter quilometragem livre, devidamente emplacados e licenciados e com todos os equipamentos 
obrigatórios, segundo o Código de Trânsito Brasileiro;  

11.5. No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar o CRLV e a apólice de seguro dos veículos a serem 
disponibilizados a Prefeitura Municipal do Paulista.  

11.6. Em todas as ocorrências, como nos casos de manutenção corretiva, avarias, acidentes, furto, roubo, defeitos 
mecânicos ou incêndio, os veículos deverão ser imediatamente substituídos por outro do mesmo modelo 
contratado ou equivalente. 

11.7. Substituir os veículos¸ a cada 03 (três) anos, por unidades “zero quilômetro” com as mesmas características, caso 
haja prorrogação do contrato; 

11.8. Os dois anos devem ser contados da data da entrega do veículo; 
11.9. Nenhuma prestação pecuniária ou qualquer outra forma de pagamento será fornecida à Contratada durante o 

período em que, apesar de solicitados, os veículos ainda não forem entregues ao Contratante. 
 
 
12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
12.1. Comprovação através de certidão(ões) e/ou atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o 
objeto da licitação; 

12.1.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou 
privado, demonstrando a prestação dos serviços de locação de veículos executados pelo licitante. 

12.2. A empresa deverá apresentar um Atestado de Capacidade Técnica, de Empresa Pública ou Privada, comprovando 
objeto similar locação de veículos ou relevante ao presente neste Termo de Referência. 

12.3. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro que não tenha 
originado de contratação. 

12.4. Poderão ser aceitos vários atestados de forma que os somatórios dos mesmos atendam a exigência do item 
anterior. 

12.5. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar (em), no mínimo, 40% (quarenta 
por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo- se a comprovação cumulativa quando 
da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item. 

 
a) Para efeito do subitem 12.5., será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados 

apresentados. 
 
12.6. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com 

as exigências do edital. 
 
 
13. DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 
 
13.1. A Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil é o órgão gestor da ata de registro de preços e deverá: 
13.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 
13.1.2. Autorizar os órgãos e entidades participantes do SRP a firmar os contratos de adesão nos quantitativos 

determinados; 
13.1.3. Autorizar as adesões de órgãos e entidades de outras esferas governamentais, quando couber; 
13.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

14.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento 
das cláusulas deste Termo de Referência, obrigando-se, ainda, a: 

14.1.1. Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições 
contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à Contratada, 
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para correção das irregularidades apontadas; 
14.2. Efetuar os pagamentos através de nota de empenho, em até 10 (dez) dias úteis, do mês subsequente à prestação 

de serviços mediante a apresentação das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, devidamente atestadas 
pela Secretaria solicitante; 

14.3. Responsabilizar-se pelas eventuais multas sofridas em consequência do objeto locado, decorrentes de infrações de 
trânsito, durante o período de contratação, se comprovada a culpabilidade do condutor, mediante apuração 
realizada por órgãos oficiais, e desde que a Contratada encaminhe a notificação de infração e/ou a notificação de 
imposição de penalidade à Contratante no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação, de forma a permitir a devida defesa e/ou identificação do condutor; 

14.4. Responsabilizar-se pela comunicação ao órgão de trânsito competente da identificação do condutor infrator, 
conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro; 

14.5. Responsabilizar-se pelo pagamento da franquia dos sinistros provocados, após comprovação da culpabilidade do 
condutor, mediante apuração realizada por órgãos oficiais, sendo devido o pagamento, até o montante de 1,0% 
(um por cento) do valor do veículo locado, de acordo com a Tabela FIPE;  

14.6. O pagamento especificado no item 14.3. será devido por sinistro e estará limitado à quantia igual ou inferior a 1,0% 
(um por cento) do valor do veículo locado, de acordo com a Tabela FIPE; 

 
14.6.1. Considera-se sinistro: 

 
a) Colisão, incêndio, roubo ou furto; 
b) Danos pessoais e materiais contra terceiros; 
c) Danos pessoais contra passageiros. 

 
14.7. Nos casos não previstos no item 14.6.1 e em se tratando de valores que extrapolem o montante de 1,0% (um por 

cento) do valor do veículo locado a responsabilidade será da CONTRATADA; 
14.8. Responsabilizar-se, mediante ressarcimento, pelos danos aos veículos objetos do contrato, quando devidamente 

comprovado em processo administrativo, o dolo ou culpa dos agentes públicos no fato causador dos prejuízos; 
14.9. Ainda que o dano tenha sido decorrente de fato cuja culpabilidade do agente público seja devidamente 

comprovada, a Contratada deverá cumprir fielmente os prazos de substituição dos veículos constantes do item 17 
deste documento. 

14.10. Fiscalizar, através do Gestor do Contrato, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das 
cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes e comunicar, por escrito, 
diretamente à CONTRATADA, todas e quaisquer irregularidades ocorridas com os empregados desta, a fim de que 
sejam tomadas as devidas providências; 

14.11.  Designar os servidores para acompanhamento da execução e da fiscalização da prestação dos serviços objeto do 
Contrato. 

14.12.  O abastecimento dos veículos é de responsabilidade do CONTRATANTE; 
14.13.  O agente público responsável pelos danos ressarcirá os prejuízos ao erário mediante a devida ação regressiva; 
14.14.  Exigir comprovação de pagamento do IPVA para liberação do pagamento. 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
15.1. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas provenientes de infrações às leis de trânsito, que tenham sido 

causadas por irregularidades circunstanciais decorrentes de falha técnica do veículo, por omissão do 
CONTRATANTE; 

15.2. Responsabilizar-se pelo valor de sinistro que extrapole o montante de 1,0% (um por cento) do valor do veículo 
locado, após comprovação da culpabilidade do condutor, mediante apuração realizada por órgãos oficiais; 

15.3. Responsabilizar-se pelos serviços de remoção, despesas de guinchos, franquias de seguros, bem como outras 
despesas relativas a veículos sinistrados, indicando número de telefone para acionamento em caso de socorro 
mecânico, de empresa(s) especializada(s) no ramo e/ou guinchos próprios, de modo a propiciar a CONTRATANTE 
atendimento de 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para remoção e 
substituição de veículos, em razão de defeitos mecânicos ou sinistro, cujo serviço deverá ser realizado em oficinas 
próprias ou a custo da contratada;  

15.4. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva, principalmente nos aspectos 
de controle e prazos previstos; 

15.5. Entregar todos os veículos com os documentos, chaves e equipamentos de segurança ao responsável da Secretaria 
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solicitante; 
15.6. Manter em suas dependências veículos suficientes, para uso numa substituição imediata, com veículos do mesmo 

nível contratado, visto que qualquer problema que venha a ocorrer, o veículo deverá ser trocado, respeitando o 
limite de pelo menos 5% (cinco por cento) da quantidade locada.  

15.7. Arcar com pequenos reparos, tais como: troca de lâmpadas, troca de faróis e/ou vidros e/ou espelhos quebrados, 
substituição de correia do alternador, complemento do nível de óleo do motor, direção e freios, reparos em pneus 
e/ou outros de curta duração ou aqueles que representem as mesmas proporções destes exemplos serão 
executados em concessionária do fabricante do veículo e/ou oficinas próprias da CONTRATADA, com o objetivo de 
mantê-los em perfeito estado de funcionamento; 

15.8. Nas realizações de manutenções preventivas e corretivas em que haja a necessidade de troca de pneus, estes não 
podem ser recauchutados ou recondicionados; 

15.9. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e 
outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários que decorram direta ou indiretamente da prestação dos 
serviços a serem contratados; 

15.10.  Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais necessidades de conserto, 
substituição de veículos, bem como qualquer ocorrência em relação ao contrato. 

15.11.  Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta de quaisquer pagamentos 
de tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e outros. 

15.12.  Não será permitido à CONTRATADA utilizar-se das instalações físicas, nem de mão de obra da CONTRATANTE para 
a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou com pequenos reparos ou avarias, seja ela de 
qual origem for, nos veículos objeto da locação. 

15.13.  Emitir relatórios, quando solicitado, para a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, responsável 
pela gestão da ata de registro de preços, informando os órgãos que firmaram contrato de adesão com os 
respectivos itens e quantitativos ou outras informações necessárias para a gestão da Ata de Registro de Preços; 

15.14.  A Contratada, além da disponibilização dos veículos necessários para a perfeita execução dos serviços descritos 
neste Termo de Referência e da observância das obrigações previstas em lei e nas normas aplicáveis, obriga-se, 
ainda, a: 

 
15.14.1. Obedecer às especificações do objeto; 
15.14.2. Responsabilizar-se pela entrega do objeto contratado até as dependências do Contratante, 

ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas 
obrigações serão de responsabilidade da Contratada; 

15.14.3. Entregar o objeto no prazo estipulado; 
15.14.4. Substituir ou reparar o objeto contratual que, no momento da entrega, comprovadamente apresente 

condições de defeito ou em desconformidade com as especificações do termo, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas por outro com as mesmas características, a contar da data de realização da inspeção; 

15.14.5. O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado, considerar-se-á como 
infração contratual; 

15.14.6. Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos seja ela de qual origem for; 

 

15.14.6.1. O deslocamento para manutenção deverá ser realizado por funcionário uniformizado da 
Contratada; 

15.14.6.2. Quando em deslocamento para manutenção, o veículo deverá ser transportado por 
guincho, ter um adesivo imantado nas portas, traseira e capô com os dizeres: "Em 
manutenção" e a logomarca da locadora, sendo terminantemente proibido que 
funcionário da Contratada assuma a condução da viatura, bem como o acionamento de 
sirenes e sinalizadores; 

15.14.6.3. A responsabilidade por qualquer dano ou multa no período de deslocamento para 
manutenção é inteiramente da Contratada; 

15.14.6.4. Não será permitido à Contratada utilizar-se das instalações físicas, nem de mão de obra 
do Contratante para a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou 
com pequenos reparos ou avarias, seja ela de qual origem for, nas viaturas objeto desta 
locação; 
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15.14.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização ou ao acompanhamento pelo órgão interessado; 

15.14.8. Responsabilizar-se pelos serviços de remoção, despesas de guinchos bem como outras despesas 
relativas às viaturas sinistradas; 

15.14.9. Encaminhar as notificações de infração e/ou notificações de imposição de penalidade ao 
Contratante no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, de 
forma a permitir a devida defesa e/ou identificação do condutor pelo contratante; 

15.14.10. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas, quando não cumprido o prazo estipulado no item 
anterior, ou quando não comprovada a culpabilidade do condutor; 

15.14.11. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva, principalmente 
nos aspectos de controle e prazos previstos, inclusive recall dos fabricantes. Quando em 
manutenção e de acordo com agendamento da Contratada, o veículo deve ser substituído por carro 
reserva, com as mesmas características; 

15.14.12. Os veículos reservas, entregues em substituição aos veículos em manutenção, deverão ter sempre 
idade inferior a 30 (trinta) meses de fabricação, durante o período em que for utilizado pelo 
Contratante, devendo, também, possuir a identificação “RESERVA” em material adesivo; 

15.14.13. Não usar pneus recauchutados ou recondicionados; 
15.14.14. Substituir as viaturas por unidades do modelo do ano em curso, zero quilômetro e com as mesmas 

características, a cada 30 (trinta) meses, a contar da data de entrega do veículo, caso haja 
prorrogação do contrato; 

15.14.15. Entregar todas as viaturas abastecidas, na capacidade máxima do tanque, juntamente com os 
documentos, chaves e equipamentos de segurança ao responsável pela gestão do contrato; 

15.14.16. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos, contribuições, 
taxas e outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários que decorram direta ou 
indiretamente da prestação dos serviços a serem contratados; 

15.14.17. A Contratada deverá conhecer todas as normas referentes à utilização de veículos e viaturas, que 
poderá circular por todo o Estado de Pernambuco e eventualmente em outros Estados; 

15.14.18. A Contratada, em razão do bom funcionamento das viaturas locadas, somente utilizará 
equipamentos homologados pelo fabricante do objeto licitado, alvo de transformação veicular, 
comprovado através de declaração do fabricante dos veículos que atesta a homologação dos 
equipamentos, sob pena de rescisão contratual. A referida declaração será entregue ao Contratante 
juntamente com o objeto locado, quando aplicável; 

15.14.19. Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais 
necessidades de conserto, substituição de viaturas, bem como qualquer ocorrência em relação ao 
contrato, devendo manter um canal de atendimento, através de 0800, disponível 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, que aceite ligação de celular, para acionamento de 
emergência. Cada ocorrência registrada através de 0800 deverá gerar, automaticamente, um 
número de protocolo vinculado ao agendamento do atendimento; 

15.14.20. Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta de 
quaisquer pagamentos de tributos, impostos, contribuições, taxas e outros; 

15.14.21. Arcar com as despesas relativas às lavagens externas e internas (com aspiração) das viaturas, 
quando necessário e a pedido do Contratante, com periodicidade mínima quinzenal e sempre no 
horário de funcionamento do órgão/ente Contratante, devendo ser informado, previamente, ao 
menos um local para lavagem das viaturas; 

15.14.22. A relação de locais para lavagem dos veículos deve ser submetida à aprovação do Contratante; 
15.14.23. A aplicação/substituição de adesivos deve ser feita em local fechado, sem exposição à luz solar; 
15.14.24. Substituir ou complementar os adesivos às quais se refere o item anterior, quando desgastados ou 

tiver partes faltando; 
15.14.25. Fornece em meio eletrônico (DOC, TXT, XLS, XML ou similar), junto com a nota fiscal/fatura de cada 

mês ou quando solicitado pelo Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, listagem atualizada de 
todas as viaturas objeto da locação, contendo na listagem a Razão Social do Contratante e da 
Contratada, placa dos veículos, combustível, motorização, tipo, modelo, fabricante, ano de 
fabricação e ano do modelo, Unidade Operacional e a data da entrega de cada veículo ao 
Contratante, data de assinatura e número do instrumento contratual referente, e o valor mensal de 
cada veículo locado; 
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15.14.26. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, nos casos em que a Detentora da Ata 
apresentar justificativas aceitas pela Administração e a marca substituta efetivamente atenda às 
especificações da licitação de origem. Devendo ser emitido novo parecer técnico acerca do 
atendimento da especificação da nova marca pelo setor Gerenciador da Ata com ratificação 
posterior do Ordenador de Despesas do órgão Contratante; 

15.14.27. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados ao 
estabelecido no §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor 
contratual; 

15.14.28. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a 
execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, 
encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das 
leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal 
empregado na execução do contrato; 

15.14.29. Manter durante toda a execução do objeto registrado em Ata, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, em compatibilidades com as obrigações assumidas. 

 
16. DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS  
 
16.1. O prazo de validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da sua apresentação;  
16.2. Os veículos solicitados deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir da 

assinatura do contrato; 
16.3. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo o contrato ser prorrogado até 60 (sessenta) 

meses, de acordo com o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93; 
16.4. Os veículos substituídos por motivo de manutenção corretiva, preventiva ou para realização de reparos ou correção 

de avarias deverão ser postos novamente em circulação no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a 
partir de sua impossibilidade de circulação e comunicação à CONTRATADA, até o limite de 5% especificado neste 
TR. 

16.5. Em complemento ao item anterior, atingido o limite de 5%, caso outros veículos precisem ser substituídos por 
motivo manutenção corretiva, preventiva ou para realização de reparos ou correção de avarias, esses deverão ser 
postos novamente em circulação no prazo máximo de 15 dias corridos. O não cumprimento desse item caracteriza-
se pela não prestação do serviço e consequente desobrigação da CONTRATANTE no pagamento pelo serviço que 
deixou de ser prestado. 

 
17. DO PAGAMENTO 
 
17.1. O pagamento será mensal e efetuado de acordo com a quantidade locada, conforme o valor fixado na proposta 

pela CONTRATADA, em até 10 (dez) dias uteis do mês subsequente à prestação de serviços com apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o 
recebimento do objeto deste Termo. 

17.2. A CONTRATADA é responsável pelos pagamentos de quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato. 

17.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, fica 
convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data referida no subitem 23.3 e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP 

 
Onde: 
EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento 
VP = Valor da parcela a ser paga 
I = Índice de atualização financeira. Assim apurado: 
I = (TX/100)/365 
TX = Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA 
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17.4. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência 

17.5. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência. 

 
18. PRAZO PARA A ASSINATURA DA ATA 
 
18.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, onde constarão os preços a serem praticados, 

os fornecedores e órgãos participantes, bem como as demais cláusulas que caracterizam o compromisso assumido 
pelo licitante vencedor que, uma vez convocado, deverá celebrar contrato para a prestação do(s) serviço(s) 
licitado(s), nas condições definidas neste documento e seus anexos. 

18.2. A licitante vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação da 
Secretaria, para assinatura da Ata de Registro de Preços. 

18.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazos previstos neste registro de preços, somente será analisada, se 
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

18.4. O representante legal da contratada deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da convocação. 

 
19. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
19.1. A Ata de Registro de Preços tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, a contar 

da data da assinatura, nos termos do Art. 12 do Decreto Federal 7.892/2013.  
 
20. DA ENTREGA E DA FISCALIZAÇÃO 
 
20.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe 

convier; 
20.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 
20.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 
20.4. A cada entrega ou substituição, o veículo deverá sofrer vistoria prévia, realizada por profissional capacitado 

indicado pelo Contratante, que verificará o inteiro atendimento das especificações constantes no ANEXO; 
20.5. Caso aprovado pelo vistoriador, será assinado o Termo de Recebimento de Veículo, 

condicionante para geração da cobrança contratual; 
20.6. As reprovações de veículos na vistoria devem ser claramente justificadas, reservado ao 

fornecedor o direito de resposta; 
20.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas aos seus 

superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias; 
20.8. A Contratada deverá manter preposto, aceito pelo Contratante, durante o período de vigência da Ata, para 

representá-la sempre que for necessário; 
20.9. O Contratante poderá exigir o afastamento de qualquer profissional ou representante da empresa Contratada que 

venha causar embaraço à fiscalização do contrato, ou em razão de procedimentos ou atitudes incompatíveis com o 
exercício de suas funções; 

20.10. O Contratante comunicará por escrito à Contratada as irregularidades encontradas na execução dos serviços, 
definindo as providências e os prazos para a realização das correções consideradas pertinentes.  

20.11. A Contratante deverá nomear o servidor responsável quanto à solicitação, aprovação e o atesto dos serviços, 
devendo anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

20.12. A CONTRATADA igualmente deverá designar representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

20.13. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na 
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ocorrência destes, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.14. As viaturas locadas deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, podendo ser renovado por igual 
período, desde que devidamente justificado e autorizado polo Secretário Executivo de Gestão Integrada – SEGI, 
mediante solicitação da CONTRATADA, contados a partir da assinatura do contrato, e deverão observar as seguintes 
características, cujos valores já deverão estar inclusos no preço do montante ofertado na proposta pelo licitante: 

 
20.14.1. Com quilometragem livre; 
20.14.2. Sem motorista; 
20.14.3. Sem combustível, com exceção do momento da entrega e renovação de frota, após 30 (trinta) 

meses, quando deverão ter seu tanque de combustível na capacidade máxima; 
20.14.4. Emplacadas e licenciadas no Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - DETRAN-PE, 

conforme disciplina a Lei Complementar nº 459/21, a qual dispõe sobre o IPVA e sobre a vedação ao 
uso de veículos licenciados em outra Unidade da Federação, por empresa locadora de automóvel 
que atua em Pernambuco; 

 
  

Art. 2º As empresas locadoras, com estabelecimento no Estado de Pernambuco, devem 
disponibilizar aos locatários apenas veículos que sejam licenciados neste Estado. 
  
Art. 3º A inobservância do disposto no art. 2º enseja a imposição das seguintes sanções: 
  
I - apreensão do veículo; e 
  
II - aplicação de multa no valor de R$ 53.970,00 (cinquenta e três mil, novecentos e 
setenta reais). 

  
20.14.5. Com equipamentos obrigatórios em perfeito estado de funcionamento, de acordo com o Código de 

Trânsito Brasileiro; 
20.14.6. Especificamente para os itens que possuem a exigência de compartimento para transporte de 

presos ou detidos, deverão ser disponibilizados ao contratante, no momento da entrega dos 
veículos, os respectivos Certificados de Adequação à Legislação de Trânsito - CAT, em atendimento 
ao que estabelece a RESOLUÇÃO Nº 626, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016 – CONTRAN. 

20.15. O transporte e a entrega dos veículos objeto deste registro de preços são de responsabilidade da Contratada, e 
deverão estar em consonância com os quantitativos e o endereço do Contratante, a ser informado à Contratada, 
por ocasião da assinatura do contrato; 

20.16. Em todas as ocorrências, avarias, acidentes, furto, roubo ou incêndio, independentemente de quem tiver dado 
causa, os veículos deverão ser substituídos por outro do mesmo nível contratado, sem custo adicional para o 
Contratante, de acordo com os prazos e quantitativos estabelecidos neste documento, não isentando a 
responsabilidade objetiva do Estado em reparar o dano caso haja a comprovação da culpa ou dolo do agente 
público, mediante processo administrativo; 

20.17. O Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as especificações 
e condições contidas neste documento, no Edital e/ou no Contrato. 

20.18. Os veículos devem possuir o menor consumo de combustível e estar classificados com classe de eficiência “A” na 
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE vigente no período da aquisição ou locação, quando 
regulamentados no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular; 

20.19. Quando não existir, no período de aquisição ou locação, um mínimo de 3 (três) fabricantes com modelos 
etiquetados com a ENCE classe “A”, devem ser admitidos produtos etiquetados com as ENCEs nas 2 (duas) classes 
mais eficientes, que possuam um mínimo de 3 (três) fabricantes com modelos etiquetados, admitida a 
complementação de números de fabricantes de uma classe com a de outra; 

20.20. Para fins do disposto na Lei n° 16.211/2017 deve-se considerar a ENCE relativa à categoria. 
20.21. Para fins de registro da entrega dos veículos, deverá o órgão contratante formalizar o seu recebimento através do 

modelo indicado no Anexo IV. 
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21. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
21.1. Durante a vigência do Contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada pelo órgão Contratante e, também, 

pela Secretaria demandante, devendo a Detentora da Ata fornecer todas as informações solicitadas no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação; 

21.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas aos seus 
superiores, no prazo do item anterior, visando à adoção das medidas necessárias; 

21.3. A fiscalização e a gestão do contrato ficarão a cargo de servidores distintos designados pelo órgão Contratante 
que deverão acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das entregas, conforme o Art. 67, §§1º e 2º da Lei 
nº 8666/1993; 

21.4. A Contratada deverá manter preposto, aceito pelo Contratante, durante o período de vigência do Contrato, para 
representá-la sempre que for necessário; 

21.5. O Contratante poderá exigir o afastamento de qualquer profissional ou representante da empresa Contratada 
que venha causar embaraço à fiscalização do contrato, ou em razão de procedimentos ou atitudes incompatíveis 
com o exercício de suas funções; 

21.6. O Contratante comunicará por escrito à Contratada as irregularidades encontradas na execução dos serviços, 
definindo as providências e os prazos para a realização das correções consideradas pertinentes. 

 
21.7. Cabe ao fiscal do contrato: 
 

21.7.1. Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do serviço; 
21.7.2. Conhecer plenamente os termos contratuais sob sua fiscalização, principalmente suas cláusulas, 

assim como as condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as 
obrigações in concreto tanto da contratante quanto da contratada; 

21.7.3. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer as 
estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e 
acompanhamento do contrato. 

21.7.4. Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos 
estabelecidos. 

21.7.5. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes 
das cláusulas e demais condições do edital e respectivos anexos, tais como planilhas, cronogramas 
etc. 

21.7.6. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa 
comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado; 

21.7.7. Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital da licitação e respectivo contrato, assim como observar, para o correto 
recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado 
e aceito pela Administração; 

21.7.8. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela contratada; 
21.7.9. Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de 

penalidade, após os contatos prévios com a contratada; 
21.7.10. Fiscalizar e acompanhar a devolução das viaturas quando do encerramento do contrato ou 

renovação de frota, não permitindo que nenhum veículo seja devolvido com falta de equipamento 
ou multas sem efeito suspensivo. 

 
21.8. Cabe ao gestor do contrato: 
 

21.8.1. Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à Contratada; 
21.8.2. Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente; 
21.8.3. Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades cabíveis, 

garantindo a defesa prévia à contratada; 
21.8.4. Emitir avaliação da qualidade do serviço prestado; 
21.8.5. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 
21.8.6. Analisar relatórios e documentos enviados pelo fiscal do contrato; 
21.8.7. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais 
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apontadas pelo fiscal do contrato; 
21.8.8. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela contratada, mediante a observância das 

exigências contratuais e legais; 
21.8.9. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não 

seja ultrapassado; 
21.8.10. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 

 
22. DAS PENALIDADES  
 
22.1. As licitantes, a detentora da ata e a contratada, conforme o caso, que incorram em infrações, sujeitam-se às 

seguintes sanções administrativas: 
 

22.1.1. Advertência; 
22.1.2. Multa; 
22.1.3. Impedimento de Licitar e Contratar com o Município do Paulista, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

 
22.2. As sanções previstas nos itens 22.1.1 e 22.1.3 poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa. 
22.3. Comete infração administrativa, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002, as licitantes, a detentora 

da ata e a contratada que: 
 

22.3.1. Convocada dentro do prazo de validade da proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços; 
22.3.2. Não assinar o contrato, enquanto vigente a Ata de Registro de Preços; 
22.3.3. Desistir injustificadamente de lance ofertado, deixar de entregar documentação exigida na licitação 

ou entregá-la fora do prazo; 
22.3.4. Não apresentar a garantia de execução contratual, no prazo assinalado no item 23.1 deste Termo de 

Referência; 
22.3.5. Apresentar documentação falsa no certame licitatório ou na execução do contrato; 
22.3.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual; 
22.3.7. Falhar na execução do contrato, deixando de cumprir total ou parcialmente as obrigações 

assumidas; 
22.3.8. Fraudar na execução do objeto; 
22.3.9. Comportar-se de modo inidôneo, nos quais se incluem atos como os descritos na Seção III do 

Capítulo IV da Lei nº 8.666/93; 
22.3.10. Cometer fraude fiscal. 

 
22.4. A penalidade de advertência será aplicada em decorrência de faltas leves, que prejudiquem o andamento da 

licitação e da contratação, mas não acarretem prejuízos significativos para a Administração. 
22.5. A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras: 
 

22.5.1. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do item do qual 
participou, observado o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e máximo de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), a ser aplicada a quem cometer a infração prevista no item 22.3.3 deste Termo 
de Referência; 

22.5.2. Multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o item do qual 
participou ou é contratado, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o máximo 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser aplicada a quem cometer as infrações previstas nos itens 
22.3.1 e 22.3.2, bem como àquele que sofreu a penalidade de advertência e reincidiu pelo(s) 
mesmo(s) motivo(s); 

22.5.3. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o máximo de 
2% (dois por cento), a ser aplicada a quem cometer a infração prevista no item 22.3.4; 

22.5.4. Por cometer a infração prevista no item 22.3.6 deste Termo de Referência, multa moratória diária 
de até 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento), calculada sobre o valor do contrato, por dia de 
atraso, na entrega dos veículos, conforme previsto na entrega do objeto presente no Termo de 
Referência; 

22.5.5. Por cometer a infração prevista no item 22.3.7 deste TR (falhar na execução do contrato, deixando 
de cumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas), multa compensatória: 
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24.5.5.1. De 0,4% (quatro décimos por cento) até 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) do 
valor do contrato, por dia, quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais 
previstas no na entrega do objeto; 

24.5.5.2. De 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) até 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, por ocorrência, quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais 
previstas no na entrega do objeto; 

24.5.5.3. De 0,4% (quatro décimos por cento) até 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) do 
valor do contrato, por ocorrência, quando a contratada não cumprir as obrigações 
contratuais previstas na MANUTENÇÃO; 

24.5.5.4.  De 0,4% (quatro décimos por cento) até 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) do 
valor do contrato, por dia, quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais; 

24.5.5.5.  De 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) até 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, por ocorrência, quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais; 

24.5.5.6.  De 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) do valor do contrato, por hora, 
quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais; 

24.5.5.7.  De 0,4% (quatro décimos por cento) até 4% (quatro por cento) do valor do contrato, 
por ocorrência, pelo descumprimento das demais obrigações não especificadas nesta 
Cláusula de Penalidades. 

 
22.6. 24.6 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato nos casos das infrações previstas nos itens 

22.3.5, 22.3.8, 22.3.9 e 22.3.10. 
22.7. Além da multa, aplicável conforme os itens precedentes, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e 

contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento no CADFOR-PE, nos seguintes casos e condições: 
 

I. No cometimento das infrações previstas no item 22.3.3: 1 mês; 
II. No cometimento das infrações previstas nos itens 22.3.1, 22.3.2 e 22.3.4: até 6 meses; 
III. No cometimento da infração prevista no item 22.3.6: de 6 a 12 meses; 
IV. No cometimento das infrações previstas nos itens 22.3.5, 22.3.7, 22.3.8, 22.3.9 e 22.3.10: no mínimo, 12 

(doze) meses. 
 
22.8. Na fixação das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Contrato, bem como dos prazos 

previstos no item 22.7, deverão ser observadas as seguintes circunstâncias: 
 

I. Proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 
II. Os danos resultantes da infração; 
III. Situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu 

patrimônio, no caso de aplicação de multa; 
IV. Reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção anterior; 
V. Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração, inclusive os antecedentes da empresa 

infratora. 
 
22.9. Em caso de reincidência ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (doze) meses, contados da data da abertura do 

novo processo punitivo, por infração prevista no presente termo de referência, e a data do registro de 
penalização administrativa por condenação de empresa em processo anterior, as faixas de multa e os prazos 
previstos no item 22.7 poderão ser majorados em até 50% (cinquenta por cento). 

22.10. A penalidade prevista no item 22.1.3 será registrada no Cadastro de Fornecedores Municipal, Estadual e Federal. 
22.11. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, 

disciplinado no Decreto Estadual nº 42.191, de 1º de outubro de 2015. 
22.12. Havendo indícios de cometimento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a 

documentação pertinente será encaminhada às autoridades competentes para apuração da conduta típica em 
questão. 

 
23. DA GARANTIA 
 
23.1. Para execução do objeto desta licitação, a CONTRATADA prestará garantia fixada em favor da CONTRATANTE no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93, podendo 
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a CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia previstas na lei geral de licitações 
 
24. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
24.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar na etapa de lances deverá apresentar a proposta de 

preços conforme o Anexo III - Modelo de Proposta, constante neste termo. 
 

24.1.1. A empresa também deverá informar todos os itens que impactam no seu preço de maneira objetiva, 
preenchendo a planilha referente à Memória de Cálculo (Detalhamento dos Custos). 

 
24.2. Juntamente com a entrega da proposta de preços, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar na 

etapa de lances deverá apresentar DECLARAÇÃO informando a eficiência quanto ao consumo de combustível 
(ANEXO V). 

24.3. A proposta deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no Edital, independente de declaração do licitante; 

24.4. No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e contribuições), sejam federais, 
estaduais e municipais, bem como frete, comissões, pessoal, seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim como 
demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, sejam de que naturezas forem. 

 
25. DA VEDAÇÃO DE CONSÓRCIO 
 
25.1. A vedação à participação de consórcios fundamenta-se por tratar-se de contratação comum para empresas 

atuantes neste mercado, sendo usual a participação de empresas que, em sua maioria, apresentam o mínimo 
exigido no tocante às qualificações técnica e econômico-financeira e demais condições suficientes para a execução 
de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o âmbito de possíveis licitantes; 

25.2. A vedação à participação de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a 
formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de 
relevante vulto, nas quais as empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação 
previstos em edital; 

25.3. O objeto em questão não demanda aglutinação de competências conexas e específicas em demasia, pois a 
contratada deve ter apenas competência para prestação de serviços de locação anual de veículos administrativos, 
sem motorista, com sistema de rastreamento e monitoramento incluso; 

25.4. A vedação de constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse 
público, por prestigiar os princípios de competitividade, economicidade e moralidade. A reunião de empresas em 
consórcio que, individualmente poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes participantes e 
poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluios/cartéis para manipular os preços nas licitações. 
Assim, no presente caso, a vedação de participação de consórcios visa afastar possível restrição à competição e 
proporcionar a obtenção de proposta mais vantajosa. 

 
26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
26.1. A CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, arcará com despesas a título de lucros cessantes; 
26.2. A CONTRATANTE, sempre que julgar necessário, poderá exigir a substituição dos veículos locados. 
26.3. Fica eleito o Foro da Comarca do Paulista para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 
 
 

Paulista, 06 de julho de 2022. 
 
 
 

 
Marcelo Maurício Gomes de Menezes 

Secretário de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil 
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ANEXO II 

 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS VEÍCULOS 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

01 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO 
HATCH, motor 1.0, cor BRANCO, 
quatro portas, capacidade para 
cinco pessoas, direção hidráulica 
ou elétrica, ar-condicionado, vidros 
e travas elétricas, jogo de tapete 
de borracha no piso, potência 
mínima de 65 CV, bicombustível 
(etanol/gasolina). Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 58 R$ 2.380,00 R$ 138.040,00 R$ 1.656.480,00 

02 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO 
SEDAN, motor 1.0, cor BRANCO, 
quatro portas, capacidade para 
cinco pessoas, direção hidráulica 
ou elétrica, ar-condicionado, vidros 
e travas elétricas jogo de tapete de 
borracha no piso, potência mínima 
de 125 CV, bicombustível 
(etanol/gasolina). Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 15 R$ 2.847,00 R$ 42.705,00 R$ 512.460,00 

03 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO 
SEDAN, motor 1.6, zero 
quilômetro, potência mínima 125 
CV, capacidade para cinco pessoas, 
direção hidráulica ou elétrica, ar 
condicionado, vidros e travas 
elétricas, tanque de combustível 
com capacidade mínima de 48 
litros, bicombustível 
(gasolina/etanol), transmissão 
manual ou automática, jogo de 
tapete de borracha no piso 
dianteiro e traseiro, bateria não 
inferior a 65ah, equipado com 
sinalizador acústico visual no 
formato horizontal, montado 
sobre chassi de alumínio 
estruturado com no mínimo 250 
leds de iluminação de alto brilho 
distribuído pelas faces laterais 
frontal e traseiro, cor rubi, faróis 
de beco nas extremidades do 
sinalizador com 21w de potência, 
módulo de controle eletrônico com 
capacidade de geral 05 efeitos 
luminosos diferentes 
(patrulhamento e emergência). 
SIRENE eletrônica composta de 01 
amplificador de 100wattshms de 
potência com microfone e unidade 
sonofletora única com mínimo 4 

UND. 7 R$ 3.105,00 R$ 21.735,00 R$ 260.820,00 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

tipos de sons, gerando pressão 
sonora não inferior a 120 db a 1 
metro de distância. Caracterizado 
de acordo com layout fornecido 
pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

04 

VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO VAN, 
motor 2.0, cor BRANCO, com 05 
portas (02 dianteiras, 02 traseiras e 
01 lateral), combustível diesel, 
capacidade para 15+1 passageiros, 
ou superior, jogo de tapete de 
borracha no piso,ar-condicionado, 
travas e vidros elétricos, direção 
hidráulica ou elétrica. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 5 R$ 8.855,00 R$ 44.275,00 R$ 531.300,00 

05 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a 
ar, no mínimo 124,72 cm³ de 
cilindradas, potência mínima de 
11,60 CV, torque mínimo de 1,06 
kgfm, combustível a gasolina, 
cambio com no mínimo 05 
velocidades, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 12 litros, partida 
elétrica. Caracterizado de acordo 
com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 20 R$ 1.731,99 R$ 34.639,80 R$ 415.677,60 

06 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a 
ar, com radiador de óleo, no 
mínimo 291,60 cm³ de cilindradas, 
potência mínima de 26,10 CV, 
torque mínimo de 2,81 kgf.m, 
combustível a gasolina, cambio 
com no mínimo 05 velocidades, 
tanque de combustível com 
capacidade mínima de 12,40 litros, 
partida elétrica, altura mínima do 
solo 259,00 mm, freios dianteiro e 
traseiro a disco, pneu de uso 
misto. Deverá ser entregue com o 
grafismo padrão da Prefeitura. 
Equipamentos: protetor dianteiro 
para motor/pernas modelo policial 
em aço pintado, antena protetora 
rígida, instalada ao centro do 
guidão em aço para prevenção de 
acidentes com linhas de pipa, 
bagageiro com bauleto para 
acondicionamento de blocos, 
confeccionado em estrutura 
tubular, reforçado com pontos de 

UND. 22 R$ 1.906,99 R$ 41.953,78 R$ 503.445,36 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

apoio e capacidade para até 12 
quilos de carga, SINALIZADOR 
VISUAL DIANTEIRO, 02 
sinalizadores modelo 
“patrulheiro”, na cor vermelha, 
com anteparo traseiro que 
impossibilite reflexos luminosos 
para pilotos, com 60 leds de alto 
brilho com intensidade de 5.000 
mcd, SINALIZADOR VISUAL 
TRASEIRO modelo cúpula com 
haste sem função giratória, na cor 
vermelha, 80 leds de alto brilho 
com intensidade de 5.000mcd, 
SIRENE com dois tipos e tons de 
alerta, potencia 30w, com pressão 
sonora a 01 metro de no mínimo 
120db, peso não superior a 1 quilo. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

07 

VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO 
CAMIONETE, tração 4X4, cor 
BRANCO, Capacidade 05 
passageiros – 4 portas, Motor 
turbo com injeção eletrônica, 
Combustível Diesel, Transmissão 
Manual, Potência mínima 160 cv, 
capacidade mínima tanque 75 L, 
Capacidade mínima carga 1000 kg, 
Ar condicionado; Direção 
hidráulica; Air bag duplo; Bancos 
dianteiros divididos; Cintos de 
segurança de três pontos retráteis 
dianteiros e lateral traseiros; Farol 
de neblina; Alarme; Rodas aro 16; 
Protetor de Carter; Protetor de 
caçamba; Lona marítima; Estribos 
laterais; Composto de estepe, 
chave de roda, macaco, triângulo, 
extintor de incêndio, cintos de 
segurança dianteiros retrateis e 
laterais traseiros fixos, ABS, air bag 
duplo frontal, som, tapetes  e 
demais equipamentos de 
segurança exigidos pelas leis e 
caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 12 R$ 7.566,28 R$ 90.795,36 R$ 1.089.544,32 

08 

VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO 
CAMIONETE, tração 4X4, cor 
BRANCO, Capacidade 05 
passageiros – 4 portas, Motor 
turbo com injeção eletrônica, 
Combustível Diesel, Transmissão 
Manual, Potência mínima 160 cv, 
capacidade mínima tanque 75 L, 
Capacidade mínima carga 1000 kg, 
Ar condicionado; Direção 
hidráulica; Air bag duplo; Bancos 
dianteiros divididos; Cintos de 

UND. 15 R$ 8.266,28 R$ 123.994,20 R$ 1.487.930,40 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

segurança de três pontos retráteis 
dianteiros e lateral traseiros; Farol 
de neblina; Alarme; Rodas aro 16; 
Protetor de Carter; Protetor de 
caçamba; Lona marítima; Estribos 
laterais; Composto de estepe, 
chave de roda, macaco, triângulo, 
extintor de incêndio, cintos de 
segurança dianteiros retrateis e 
laterais traseiros fixos, ABS, air bag 
duplo frontal, som, tapetes  e 
demais equipamentos de 
segurança exigidos pelas leis. 
SIRENE eletrônica composta de 01 
amplificador de 100wattshms de 
potência com microfone e unidade 
sonofletora única com mínimo 4 
tipos de sons, gerando pressão 
sonora não inferior a 120 db a 1 
metro de distância. 
QUILOMETRAGEM LIVRE 

09 

VEÍCULO TIPO PICK-UP, sem 
motorista, potência mínima de 
100CV, zero quilometro, 02 (duas) 
pessoas, carroceria aberta e 
emborrachada, ar condicionado, 
vidros e travas elétricas, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 48 litros, jogo de tapete 
de borracha no piso dianteiro e 
bateria não inferior a 65Ah, motor 
com no mínimo 1.6     00CC, cor 
branca, bicombustível (álcool e 
gasolina) capacidade de carga 700 
quilos. Caracterizado de acordo 
com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 11 R$ 2.903,42 R$ 31.937,62 R$ 383.251,44 

10 

VEÍCULO TIPO PICK-UP, sem 
motorista, potência mínima de 
100CV, zero quilometro, 02 (duas) 
pessoas, carroceria aberta e 
emborrachada, ar condicionado, 
vidros e travas elétricas, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 48 litros, jogo de tapete 
de borracha no piso dianteiro e 
bateria não inferior a 65Ah, motor 
com no mínimo 1.600CC, cor 
branca, bicombustível (álcool e 
gasolina) capacidade de carga 700 
quilos, equipado com sinalizador 
acústico visual no formato 
horizontal, montado sobre chassi 
de alumínio estruturado, com no 
mínimo 250leds de iluminação de 
alto brilho distribuído pelas faces 
laterais frontal e traseiro, cor rubi, 
faróis de beco nas extremidades 
do sinalizador com 21W de 
potência, módulo de controle 

UND. 2 R$ 3.148,42 R$ 6.296,84 R$ 75.562,08 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

eletrônico com capacidade de 
geral 05 efeitos luminosos 
diferentes (patrulhamento e 
emergência). SIRENE eletrônica 
composta de 01 amplificador de 
100wattshms de potência com 
microfone e unidade sonofletora 
única com mínimo 4 tipos de sons, 
gerando pressão sonora não 
inferior a 120 db a 1 metro de 
distância. Caracterizado de acordo 
com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE 

11 

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, sem 
motorista, sem combustível, na cor 
branca, 02 (duas) portas, 
capacidade mínima da cabine para 
03 (três) pessoas, jogo de tapetes 
de borracha, 04 (quatro) cilindros, 
distância mínima entre eixos de 
3.900mm, largura da máxima do 
veículo 2,300mm transmissão com 
no mínimo cinco velocidades, freio 
a ar, PBT no máximo 11.000 Kg, ar 
condicionado na cabine, direção 
hidráulica, carroceria aberta em 
madeira resistente, com máximo 6 
(seis) metros de comprimento, 
vidros e travas elétricas, tanque 
plástico para combustível com 
capacidade mínima p/ 150 litros de 
óleo diesel, bateria não inferior a 
100ah, motor com no mínimo 
160CV, capacidade máxima de 
cargas útil 06 (seis) toneladas, com 
máximo 6 (seis) metros de 
comprimento, 2,5m de largura 
máxima e 0,40cm de altura. 
Utilização 24 (vinte e quatro) horas 
por dia nos sete dias da semana. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 3 R$ 10.973,56 R$ 32.920,68 R$ 395.048,16 

12 

VEÍCULO TIPO CAMINHÕES AUTO 
SOCORRO, GUINCHO, cor Branco, 
zero quilômetro, ano/modelo 
2013/2013, peso bruto total (PBT) 
mínimo 8.150 kg, direção 
hidráulica, tacógrafo. Cabine - 
Frontal em aço, equipada com ar 
condicionado frio e quente, para 
03 (três) passageiros. 
Direção:Hidráulica. Motor:Movido 
à óleo diesel, turbo a partir de 04 
cilindros em linha, Torque de no 
mínimo 50 kgfm; Potência a partir 
de 156 CV Injeção eletrônica de 
combustível. Câmbio:Transmissão 
manual sincronizada, com no 
mínimo 05 velocidades à frente e 

UND. 3 R$ 16.414,21 R$ 49.242,63 R$ 590.911,56 
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uma à ré. Suspensão dianteira: 
Eixo rígido em aço, amortecedores 
hidráulicos telescópicos de dupla 
ação com barra estabilizadora. 
Suspensão traseira: Eixo rígido, 
amortecedores hidráulicos 
telescópicos de dupla ação com 
barra estabilizadora. Freio: 
Totalmente à ar, nas rodas 
dianteiras e traseiras. 
Estacionamento: a ar, com câmara 
de molas acumuladoras, com 
atuação nas rodas traseiras e 
acionamento no painel de 
instrumentos,de serviço à ar, nas 
rodas dianteiras e traseiras. 
Chassi:Reforçado equipado com: 
carroceria do tipo Plataforma Auto 
Socorro, fabricada em chapa de 
aço xadrez e parede ¼ (6,35mm), 
com assoalho 3/16 (4,75mm), 6,2 
de comprimento, redutor 
hidráulico com capacidade mínima 
de 06 (seis) toneladas de força.  
Equipamento com: capacidade 
mínima para 04 (quatro) 
toneladas. Encosto de pneus 
reforçados,com suporte para 
transportes de 04 (quatro) 
motocicletas 08 (oito) cintas para 
amarração,protetor para ciclista, 
para choques conforme resolução, 
caixa de ferramentas, caixa de 
comando, iluminação de serviço, 
farol auxiliar e caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE 

13 

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, cabine 
suplementar para no mínimo três 
pessoas; carroceria metálica; PBT 
mínimo de 11.000 kg; guindaste 
(munk) com 189 cv, acionado 
através de bomba hidráulica com 
três ou quatro lanças de 
acionamento hidráulico, alcance 
vertical entre 14,6 metros e 15,8 
metros, ângulo mínimo de giro de 
360º, ângulo de elevação mínimo 
da lança de 80º, pressão de 
trabalho mínima de 220 bar, duas 
patolas/sapatas dianteiras e duas 
traseiras extensíveis 
hidraulicamente. Especificação do 
cesto aéreo: cesto em fibra com 
isolamento elétrico de 1 kv; com 
capacidade para duas pessoas; 
ângulo de trabalho de -60º até 
+80°, com sistema de atuação suto 
nivelado e sonorizador, atendendo 
à norma regularizadora nr12. 

UND. 3 R$ 17.375,09 R$ 52.125,27 R$ 625.503,24 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE 

14 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a 
ar, com radiador de óleo, no 
mínimo 291,60 cm³ de cilindradas, 
potência mínima de 26,10 CV, 
torque mínimo de 2,81 kgf.m, 
combustível a gasolina, cambio 
com no mínimo 05 velocidades, 
tanque de combustível com 
capacidade mínima de 12,40 litros, 
partida elétrica, altura mínima do 
solo 259,00 mm, freios dianteiro e 
traseiro a disco, pneu de uso 
misto. Deverá ser entregue com o 
grafismo padrão da Prefeitura. 
Equipamentos: protetor dianteiro 
para motor/pernas modelo policial 
em aço pintado, antena protetora 
rígida, instalada ao centro do 
guidão em aço para prevenção de 
acidentes com linhas de pipa, 
bagageiro com bauleto para 
acondicionamento de blocos, 
confeccionado em estrutura 
tubular, reforçado com pontos de 
apoio e capacidade para até 12 
quilos de carga, Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 5 R$ 1.756,99 R$ 8.784,95 R$ 105.419,40 

15 

VEÍCULO DE PEQUENO PORTE 
COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 
BAÚ FRIGORIFICO, fabricação 
nacional, ano e modelo não 
inferior à data da contratação ou 
posterior, 02 portas laterais, 
movido a etanol e gasolina, injeção 
eletrônica, potência do motor, não 
inferior a 95 cv (com qualquer um 
dos combustivel), ar condicionado, 
vidros elétricos nas portas 
dianteiras, travas elétricas nas 04 
portas, ar quente, desembaçador 
do vidro traseiro. motor 1.6 ou 
superior , cor branco , sem 
motorisra, COM KM LIVRE 

UND. 1 R$ 9.129,69 R$ 9.129,69 R$ 109.556,28 

16 

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HR BAÚ 
2.5 ,na cor branca, 2(duas) portas, 
capacidade mínima da cabine para 
03 (três) pessoas, jogo de tapetes 
de borracha, 04 (quatro) cilindros, 
ar condicionado na cabine, direção 
hidraulica, a capacidade de carga é 
de 1.800 kg, sem contar o peso dos 
três passageiros. o veículo tem 
4.850 mm de comprimento, 1.740 

UND. 1 R$ 12.432,00 R$ 12.432,00 R$ 149.184,00 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

mm de largura e 1.965 mm de 
altura. A distância entre os eixos é 
de 2.430 mm. 

17 

VEÍCULO TIPO SEDAN, fabricação 
nacional, ano e modelo não 
inferior à data da contratação ou 
posterior, 04 portas laterais, 
movido a etanol e gasolina, injeção 
eletrônica, potência do motor, não 
inferior a 95 cv (com qualquer um 
dos combustíveis), ar 
condicionado, vidros elétricos nas 
portas dianteiras, travas elétricas 
nas 04 portas, ar quente, 
desembaçador do vidro traseiro. 
Motor 1.6 ou superior, cor branco, 
sem motorista, COM KM LIVRE. 

UND. 01 R$ 2.100,60 R$ 2.100,60 R$ 25.207,20 

18 

VEÍCULO, TIPO VEÍCULO TIPO 
CAMIONETE, cabine dupla, ano e 
modelo não inferior à data da 
contratação ou posterior, movido a 
etanol e/ou gasolina, potência do 
motor, não inferior a 140 cv (com 
qualquer um dos combustíveis), 
câmbio com 05 marchas a frente e 
uma a ré, direção assistida, ar 
condicionado, freio a disco nas 
rodas 
dianteiras, roda padrão mínimo 
aro r16, protetor motor e câmbio, 
jogo de tapetes, capacidade 
mínima de carga de 750 kg cor 
branca, ar-condicionado, travas e 
vidros elétricos direção hidráulica, 
(etanol/gasolina), sem motorista, 
com km livre. 

UND. 01 R$ 5.051,71 R$ 5.051,71 R$ 60.620,52 

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL MENSAL/ANUAL R$ 748.160,13 R$ 8.977.921,56 
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ANEXO III 

 
ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA FISCALIZAÇÃO 

 
 
1. Sinalizador acústico visual 

 
1.1. Sirene eletrônica composta de 01 (um) amplificador de 100 Watts RMS de potência e unidade sonofletora única, 

com no mínimo 4 (quatro) tipos de sons, gerando pressão sonora não inferior a 120 db a 01 (um) metro de 

distância. O sinalizador acústico visual deverá ser montado sobre chassi de alumínio extrudado, no formato de V ou 

arco, composto de no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) unidades luminosas tipo LED’S de alto brilho, distribuídos 

pelas faces laterais, frontal e traseira, com módulos externos injetados em policarbonato na cor rubi. 

 
1.2. Dotado de luz de beco de, no mínimo 21 W, 01 (uma) em cada lateral da barra de luz. 

 
1.3. Deverá possuir módulo de controle eletrônico, com capacidade de gerar, no mínimo 5 (cinco) efeitos luminosos 

diferentes (Patrulhamento e Emergência), controle das luzes de beco, além de função de gerenciamento do sistema 

elétrico da viatura especificados a seguir: 

 
1. Patrulhamento: acionamento intermitente parcial das luzes; 

2. Emergência: acionamento intermitente total das luzes; 

3. Direcionamento da esquerda para a direita na parte traseira. 

4. Direcionamento da direita para a esquerda na parte traseira. 

5. Direcionamento do centro para as laterais na parte traseira 

6. acionamento contínuo da luz de beco do lado direito; 

7. acionamento contínuo da luz de beco do lado esquerdo; 

8. sensor de carga de bateria baixa e proteção contra curto-circuito. 

 
OBS: As funções 3, 4 e 5 devem poder ser acionadas em separado ou simultaneamente com as funções 1 ou 2 na 

parte frontal. 

 
1.4. O sinalizador acústico visual deverá apresentar consumo máximo de 3 amperes / hora na função de emergência, 

devendo tal conjunto sinalizador ser instalado no teto da viatura, na altura das portas dianteiras. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E DETALHAMENTO DOS CUSTOS 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 
EMPRESA: 
CNPJ Nº 
ENDEREÇO:  
DADOS BANCÁRIOS: 

 

ATENÇÃO: ESTE MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL TRATA-SE APENAS DE UM MODELO, CABENDO AO LICITANTE 

ADEQUÁ-LO AO(S) ITEM(NS), QUANTIDADE(S) E PREÇO(S) OFERTADO(S) E ARREMATADO(S) NA DISPUTA DE LANCES. 

 
PLANILHA CONSOLIDADA 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

01 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO 
HATCH, motor 1.0, cor BRANCO, 
quatro portas, capacidade para 
cinco pessoas, direção hidráulica 
ou elétrica, ar-condicionado, vidros 
e travas elétricas, jogo de tapete 
de borracha no piso, potência 
mínima de 65 CV, bicombustível 
(etanol/gasolina). Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 58    

02 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO 
SEDAN, motor 1.0, cor BRANCO, 
quatro portas, capacidade para 
cinco pessoas, direção hidráulica 
ou elétrica, ar-condicionado, vidros 
e travas elétricas jogo de tapete de 
borracha no piso, potência mínima 
de 125 CV, bicombustível 
(etanol/gasolina). Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 15    

03 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO 
SEDAN, motor 1.6, zero 
quilômetro, potência mínima 125 
CV, capacidade para cinco pessoas, 
direção hidráulica ou elétrica, ar 
condicionado, vidros e travas 
elétricas, tanque de combustível 
com capacidade mínima de 48 
litros, bicombustível 
(gasolina/etanol), transmissão 
manual ou automática, jogo de 
tapete de borracha no piso 
dianteiro e traseiro, bateria não 
inferior a 65ah, equipado com 

UND. 7    
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

sinalizador acústico visual no 
formato horizontal, montado 
sobre chassi de alumínio 
estruturado com no mínimo 250 
leds de iluminação de alto brilho 
distribuído pelas faces laterais 
frontal e traseiro, cor rubi, faróis 
de beco nas extremidades do 
sinalizador com 21w de potência, 
módulo de controle eletrônico com 
capacidade de geral 05 efeitos 
luminosos diferentes 
(patrulhamento e emergência). 
SIRENE eletrônica composta de 01 
amplificador de 100wattshms de 
potência com microfone e unidade 
sonofletora única com mínimo 4 
tipos de sons, gerando pressão 
sonora não inferior a 120 db a 1 
metro de distância. Caracterizado 
de acordo com layout fornecido 
pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

04 

VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO VAN, 
motor 2.0, cor BRANCO, com 05 
portas (02 dianteiras, 02 traseiras e 
01 lateral), combustível diesel, 
capacidade para 15+1 passageiros, 
ou superior, jogo de tapete de 
borracha no piso,ar-condicionado, 
travas e vidros elétricos, direção 
hidráulica ou elétrica. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 5    

05 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a 
ar, no mínimo 124,72 cm³ de 
cilindradas, potência mínima de 
11,60 CV, torque mínimo de 1,06 
kgfm, combustível a gasolina, 
cambio com no mínimo 05 
velocidades, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 12 litros, partida 
elétrica. Caracterizado de acordo 
com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 20    

06 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a 
ar, com radiador de óleo, no 
mínimo 291,60 cm³ de cilindradas, 
potência mínima de 26,10 CV, 
torque mínimo de 2,81 kgf.m, 
combustível a gasolina, cambio 
com no mínimo 05 velocidades, 

UND. 22    
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

tanque de combustível com 
capacidade mínima de 12,40 litros, 
partida elétrica, altura mínima do 
solo 259,00 mm, freios dianteiro e 
traseiro a disco, pneu de uso 
misto. Deverá ser entregue com o 
grafismo padrão da Prefeitura. 
Equipamentos: protetor dianteiro 
para motor/pernas modelo policial 
em aço pintado, antena protetora 
rígida, instalada ao centro do 
guidão em aço para prevenção de 
acidentes com linhas de pipa, 
bagageiro com bauleto para 
acondicionamento de blocos, 
confeccionado em estrutura 
tubular, reforçado com pontos de 
apoio e capacidade para até 12 
quilos de carga, SINALIZADOR 
VISUAL DIANTEIRO, 02 
sinalizadores modelo 
“patrulheiro”, na cor vermelha, 
com anteparo traseiro que 
impossibilite reflexos luminosos 
para pilotos, com 60 leds de alto 
brilho com intensidade de 5.000 
mcd, SINALIZADOR VISUAL 
TRASEIRO modelo cúpula com 
haste sem função giratória, na cor 
vermelha, 80 leds de alto brilho 
com intensidade de 5.000mcd, 
SIRENE com dois tipos e tons de 
alerta, potencia 30w, com pressão 
sonora a 01 metro de no mínimo 
120db, peso não superior a 1 quilo. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

07 

VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO 
CAMIONETE, tração 4X4, cor 
BRANCO, Capacidade 05 
passageiros – 4 portas, Motor 
turbo com injeção eletrônica, 
Combustível Diesel, Transmissão 
Manual, Potência mínima 160 cv, 
capacidade mínima tanque 75 L, 
Capacidade mínima carga 1000 kg, 
Ar condicionado; Direção 
hidráulica; Air bag duplo; Bancos 
dianteiros divididos; Cintos de 
segurança de três pontos retráteis 
dianteiros e lateral traseiros; Farol 
de neblina; Alarme; Rodas aro 16; 
Protetor de Carter; Protetor de 
caçamba; Lona marítima; Estribos 
laterais; Composto de estepe, 
chave de roda, macaco, triângulo, 
extintor de incêndio, cintos de 
segurança dianteiros retrateis e 
laterais traseiros fixos, ABS, air bag 
duplo frontal, som, tapetes  e 

UND. 12    
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

demais equipamentos de 
segurança exigidos pelas leis e 
caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

08 

VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO 
CAMIONETE, tração 4X4, cor 
BRANCO, Capacidade 05 
passageiros – 4 portas, Motor 
turbo com injeção eletrônica, 
Combustível Diesel, Transmissão 
Manual, Potência mínima 160 cv, 
capacidade mínima tanque 75 L, 
Capacidade mínima carga 1000 kg, 
Ar condicionado; Direção 
hidráulica; Air bag duplo; Bancos 
dianteiros divididos; Cintos de 
segurança de três pontos retráteis 
dianteiros e lateral traseiros; Farol 
de neblina; Alarme; Rodas aro 16; 
Protetor de Carter; Protetor de 
caçamba; Lona marítima; Estribos 
laterais; Composto de estepe, 
chave de roda, macaco, triângulo, 
extintor de incêndio, cintos de 
segurança dianteiros retrateis e 
laterais traseiros fixos, ABS, air bag 
duplo frontal, som, tapetes  e 
demais equipamentos de 
segurança exigidos pelas leis. 
SIRENE eletrônica composta de 01 
amplificador de 100wattshms de 
potência com microfone e unidade 
sonofletora única com mínimo 4 
tipos de sons, gerando pressão 
sonora não inferior a 120 db a 1 
metro de distância. 
QUILOMETRAGEM LIVRE 

UND. 15    

09 

VEÍCULO TIPO PICK-UP, sem 
motorista, potência mínima de 
100CV, zero quilometro, 02 (duas) 
pessoas, carroceria aberta e 
emborrachada, ar condicionado, 
vidros e travas elétricas, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 48 litros, jogo de tapete 
de borracha no piso dianteiro e 
bateria não inferior a 65Ah, motor 
com no mínimo 1.6     00CC, cor 
branca, bicombustível (álcool e 
gasolina) capacidade de carga 700 
quilos. Caracterizado de acordo 
com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 11    

ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI 

10 

VEÍCULO TIPO PICK-UP, sem 
motorista, potência mínima de 
100CV, zero quilometro, 02 (duas) 
pessoas, carroceria aberta e 
emborrachada, ar condicionado, 

UND. 2    

about:blank


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9 9942-1338 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 81 de 136 

CPL – PREGÃO II 
 
Fls. nº _______________ 
 
RUBRICA _____________ 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

vidros e travas elétricas, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 48 litros, jogo de tapete 
de borracha no piso dianteiro e 
bateria não inferior a 65Ah, motor 
com no mínimo 1.600CC, cor 
branca, bicombustível (álcool e 
gasolina) capacidade de carga 700 
quilos, equipado com sinalizador 
acústico visual no formato 
horizontal, montado sobre chassi 
de alumínio estruturado, com no 
mínimo 250leds de iluminação de 
alto brilho distribuído pelas faces 
laterais frontal e traseiro, cor rubi, 
faróis de beco nas extremidades 
do sinalizador com 21W de 
potência, módulo de controle 
eletrônico com capacidade de 
geral 05 efeitos luminosos 
diferentes (patrulhamento e 
emergência). SIRENE eletrônica 
composta de 01 amplificador de 
100wattshms de potência com 
microfone e unidade sonofletora 
única com mínimo 4 tipos de sons, 
gerando pressão sonora não 
inferior a 120 db a 1 metro de 
distância. Caracterizado de acordo 
com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE 

11 

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, sem 
motorista, sem combustível, na cor 
branca, 02 (duas) portas, 
capacidade mínima da cabine para 
03 (três) pessoas, jogo de tapetes 
de borracha, 04 (quatro) cilindros, 
distância mínima entre eixos de 
3.900mm, largura da máxima do 
veículo 2,300mm transmissão com 
no mínimo cinco velocidades, freio 
a ar, PBT no máximo 11.000 Kg, ar 
condicionado na cabine, direção 
hidráulica, carroceria aberta em 
madeira resistente, com máximo 6 
(seis) metros de comprimento, 
vidros e travas elétricas, tanque 
plástico para combustível com 
capacidade mínima p/ 150 litros de 
óleo diesel, bateria não inferior a 
100ah, motor com no mínimo 
160CV, capacidade máxima de 
cargas útil 06 (seis) toneladas, com 
máximo 6 (seis) metros de 
comprimento, 2,5m de largura 
máxima e 0,40cm de altura. 
Utilização 24 (vinte e quatro) horas 
por dia nos sete dias da semana. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 

UND. 3    
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

QUILOMETRAGEM LIVRE. 

12 

VEÍCULO TIPO CAMINHÕES AUTO 
SOCORRO, GUINCHO, cor Branco, 
zero quilômetro, ano/modelo 
2013/2013, peso bruto total (PBT) 
mínimo 8.150 kg, direção 
hidráulica, tacógrafo. Cabine - 
Frontal em aço, equipada com ar 
condicionado frio e quente, para 
03 (três) passageiros. 
Direção:Hidráulica. Motor:Movido 
à óleo diesel, turbo a partir de 04 
cilindros em linha, Torque de no 
mínimo 50 kgfm; Potência a partir 
de 156 CV Injeção eletrônica de 
combustível. Câmbio:Transmissão 
manual sincronizada, com no 
mínimo 05 velocidades à frente e 
uma à ré. Suspensão dianteira: 
Eixo rígido em aço, amortecedores 
hidráulicos telescópicos de dupla 
ação com barra estabilizadora. 
Suspensão traseira: Eixo rígido, 
amortecedores hidráulicos 
telescópicos de dupla ação com 
barra estabilizadora. Freio: 
Totalmente à ar, nas rodas 
dianteiras e traseiras. 
Estacionamento: a ar, com câmara 
de molas acumuladoras, com 
atuação nas rodas traseiras e 
acionamento no painel de 
instrumentos,de serviço à ar, nas 
rodas dianteiras e traseiras. 
Chassi:Reforçado equipado com: 
carroceria do tipo Plataforma Auto 
Socorro, fabricada em chapa de 
aço xadrez e parede ¼ (6,35mm), 
com assoalho 3/16 (4,75mm), 6,2 
de comprimento, redutor 
hidráulico com capacidade mínima 
de 06 (seis) toneladas de força.  
Equipamento com: capacidade 
mínima para 04 (quatro) 
toneladas. Encosto de pneus 
reforçados,com suporte para 
transportes de 04 (quatro) 
motocicletas 08 (oito) cintas para 
amarração,protetor para ciclista, 
para choques conforme resolução, 
caixa de ferramentas, caixa de 
comando, iluminação de serviço, 
farol auxiliar e caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE 

UND. 3    

13 
VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, cabine 
suplementar para no mínimo três 
pessoas; carroceria metálica; PBT 

UND. 3    
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

mínimo de 11.000 kg; guindaste 
(munk) com 189 cv, acionado 
através de bomba hidráulica com 
três ou quatro lanças de 
acionamento hidráulico, alcance 
vertical entre 14,6 metros e 15,8 
metros, ângulo mínimo de giro de 
360º, ângulo de elevação mínimo 
da lança de 80º, pressão de 
trabalho mínima de 220 bar, duas 
patolas/sapatas dianteiras e duas 
traseiras extensíveis 
hidraulicamente. Especificação do 
cesto aéreo: cesto em fibra com 
isolamento elétrico de 1 kv; com 
capacidade para duas pessoas; 
ângulo de trabalho de -60º até 
+80°, com sistema de atuação suto 
nivelado e sonorizador, atendendo 
à norma regularizadora nr12. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE 

14 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a 
ar, com radiador de óleo, no 
mínimo 291,60 cm³ de cilindradas, 
potência mínima de 26,10 CV, 
torque mínimo de 2,81 kgf.m, 
combustível a gasolina, cambio 
com no mínimo 05 velocidades, 
tanque de combustível com 
capacidade mínima de 12,40 litros, 
partida elétrica, altura mínima do 
solo 259,00 mm, freios dianteiro e 
traseiro a disco, pneu de uso 
misto. Deverá ser entregue com o 
grafismo padrão da Prefeitura. 
Equipamentos: protetor dianteiro 
para motor/pernas modelo policial 
em aço pintado, antena protetora 
rígida, instalada ao centro do 
guidão em aço para prevenção de 
acidentes com linhas de pipa, 
bagageiro com bauleto para 
acondicionamento de blocos, 
confeccionado em estrutura 
tubular, reforçado com pontos de 
apoio e capacidade para até 12 
quilos de carga, Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 5    
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

15 

VEÍCULO DE PEQUENO PORTE 
COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 
BAÚ FRIGORIFICO, fabricação 
nacional, ano e modelo não 
inferior à data da contratação ou 
posterior, 02 portas laterais, 
movido a etanol e gasolina, injeção 
eletrônica, potência do motor, não 
inferior a 95 cv (com qualquer um 
dos combustivel), ar condicionado, 
vidros elétricos nas portas 
dianteiras, travas elétricas nas 04 
portas, ar quente, desembaçador 
do vidro traseiro. motor 1.6 ou 
superior , cor branco , sem 
motorisra, COM KM LIVRE 

UND. 1    

16 

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HR BAÚ 
2.5 ,na cor branca, 2(duas) portas, 
capacidade mínima da cabine para 
03 (três) pessoas, jogo de tapetes 
de borracha, 04 (quatro) cilindros, 
ar condicionado na cabine, direção 
hidraulica, a capacidade de carga é 
de 1.800 kg, sem contar o peso dos 
três passageiros. o veículo tem 
4.850 mm de comprimento, 1.740 
mm de largura e 1.965 mm de 
altura. A distância entre os eixos é 
de 2.430 mm. 

UND. 01    

ITEM(NS) EXCLUSIVO(S) ME/EPP/MEI 

17 

VEÍCULO TIPO SEDAN, fabricação 
nacional, ano e modelo não 
inferior à data da contratação ou 
posterior, 04 portas laterais, 
movido a etanol e gasolina, injeção 
eletrônica, potência do motor, não 
inferior a 95 cv (com qualquer um 
dos combustíveis), ar 
condicionado, vidros elétricos nas 
portas dianteiras, travas elétricas 
nas 04 portas, ar quente, 
desembaçador do vidro traseiro. 
Motor 1.6 ou superior, cor branco, 
sem motorista, COM KM LIVRE. 

UND. 01    

18 

VEÍCULO, TIPO VEÍCULO TIPO 
CAMIONETE, cabine dupla, ano e 
modelo não inferior à data da 
contratação ou posterior, movido a 
etanol e/ou gasolina, potência do 
motor, não inferior a 140 cv (com 
qualquer um dos combustíveis), 
câmbio com 05 marchas a frente e 
uma a ré, direção assistida, ar 
condicionado, freio a disco nas 
rodas 
dianteiras, roda padrão mínimo 
aro r16, protetor motor e câmbio, 
jogo de tapetes, capacidade 
mínima de carga de 750 kg cor 
branca, ar-condicionado, travas e 
vidros elétricos direção hidráulica, 

UND. 01    
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DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA PROPOSTA 

 
 

OBS: O valor máximo do combustível, para composição do custo da locação, será o valor médio divulgado no site da ANP 

para a cidade mais próxima da cidade do abastecimento. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

(etanol/gasolina), sem motorista, 
com km livre. 

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL MENSAL/ANUAL R$ 748.160,13 R$ 8.977.921,56 

Proposta - Detalhamento 

     
Custos Fixos (a) 

     
Depreciação  

Licenciamento e seguro  

Implementos  

Reserva Técnica  

Limpeza  
 

 Total Custos Fixos 

     
Custos Variáveis (b) 

     
     

Valor Pneu Total  

Manutenção corretiva Total  

Manutenção preventiva Total  
     
Total Custos Variáveis  

     
Custo Total (c) 

     
Total de Custos (c = a + b)  

         

BDI  (d) 

         

BDI   

          

Total da Proposta (e) 

     
Valor Mensal Proposta (e = c + d)  

Valor Anual da Proposta (e*12)  
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VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no 

preâmbulo deste Edital, independente de declaração do licitante. 

  
DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

  
 

Paulista,____de____________de 2022. 
 
 

_____________________________________ 
 

Assinatura, nome e número de identidade do responsável. 
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ANEXO V 

 

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DE VEÍCULOS LOCADOS 
CONTRATO XXX/20XX 

 
 

      Recebi da Contratada _________________,_______ veículos novos, locados pela Secretaria de______________. 
 
 

 DETALHAMENTO DOS VEÍCULOS 

ITEM PLACA MARCA/ MODELO ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO 

1                  /      

2                 /      

3                 /      

 
 
Paulista - PE,____de___________de 2022. 
 
_______________________________________________ 
NOME: 
MATRÍCULA: 
FISCAL DO CONTRATO 
  
 
_______________________________________________ 
NOME: 
MATRÍCULA: 
GESTOR DO CONTRATO 
 
 
_______________________________________________ 
NOME: 
RG: 
REPRESENTANTE CONTRATADA 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

 

(    ) Declaro que o veículo ofertado em minha proposta para o ITEM ____, referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022, possui o menor consumo de combustível e está 

classificado com classe de eficiência “A” na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia-ENCE, vigente no período da 

aquisição ou locação, quando regulamentados no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. 

OU 

(   ) Declaro que o veículo ofertado em minha proposta para o ITEM ____, referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022, está classificado com classe de eficiência “xxx” 

na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia-ENCE, vigente no período da aquisição ou locação, quando regulamentados 

no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, tendo em vista não existir um mínimo de 3 (três) fabricantes 

com modelos etiquetados com a ENCE classe “A”. 

 

NOME DA EMPRESA: ______________________________________________________ 

CNPJ n°:_________________________________________________________________ 

 

 

Local e Data 

__________________________________________________ 

Assinatura, nome e número de identidade do declarante 

 

Observações: 

1 - Esta declaração visa atender aos § 1º e § 2º do art. 8º do Decreto nº 47.424/2019: 

Os veículos devem atender ao prescrito nos § 1º e § 2º, do art. 8º, do Decreto nº 47.424/2019: 

Art. 8º Os veículos a serem adquiridos ou locados para compor a frota oficial devem possuir o menor consumo de 

combustível e estar classificados com classe de eficiência “A” na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia- ENCE vigente 

no período da aquisição ou locação, quando regulamentados no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. 
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§ 1º Quando não existir, no período de aquisição ou locação, um mínimo de 3 (três) fabricantes com modelos etiquetados 

com a ENCE classe “A”, devem ser admitidos modelos de veículos etiquetados com as ENCEs nas 2 (duas) classes mais 

eficientes que possuam um mínimo de 3 (três) fabricantes com modelos etiquetados, admitida a complementação de 

números de fabricantes de uma classe com a de outra. 

§ 2º Para fins do disposto neste Decreto, deve-se considerar a ENCE relativa à categoria. 

2 - Esta declaração deverá ser entregue juntamente com a proposta de preços, pelo licitante classificado provisoriamente 

em primeiro lugar após a fase de lances, conforme item 27 do termo de referência. 

3 - A empresa deverá assinalar com um “X” conforme a situação que se enquadre acima. 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022. 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa __(NOME DA EMPRESA)_, CNPJ/MF nº ___(Nº DO CNPJ)__, estabelecida no 

endereço__(ENDEREÇO DO DOMICÍLIO/SEDE DA EMPRESA)_, não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

019/2022, a(o) ___(NOME COMPLETO DO CONCORRENTE)____, CNPJ/CPF___(Nº DO CNPJ)__, sediada (o)__(ENDEREÇO DO 

DOMICÍLIO/SEDE DA EMPRESA)_, declara (amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) para a sua 

habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO IX 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022. 

 

 

A empresa___(NOME DA EMPRESA)__, inscrita no CNPJ nº_____(Nº DO CNPJ)____, por intermédio de seu (sua) 

representante legal o (a) Sr.(a)__(NOME DO(A) SÓCIO(A) ADMINISTRADOR(A)/PROCURADOR(A)__, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº__(Nº DO RG)__e do CPF nº__(Nº DO CPF)__, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de habilitação no processo 

supracitado, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da 

Prefeitura Municipal do Paulista-PE, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, 

bem como de seus agentes políticos. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO X 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022. 

 

 

A empresa__(NOME DA EMPRESA)__, inscrita no CNPJ nº___(Nº DO CNPJ)___, por intermédio de seu (sua) representante 

legal o (a) Sr.(a)__(NOME DO(A) SÓCIO(A) ADMINISTRADOR(A)/PROCURADOR(A)__portador da Carteira de Identidade 

n.º___(Nº DO RG)__, vem, pela presente, declarar que, sob as penalidades cabíveis, não pesam contra si os efeitos das 

sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, e que não se encontra inscrito no Cadastro de 

Fornecedores impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública, bem como se compromete a comunicar qualquer 

fato superveniente à entrega dos documentos para habilitação acerca de fato impeditivo para contratar com a Administração 

Pública e de fato que venha a alterar sua situação quanto à capacidade jurídica, capacidade técnica, à regularidade fiscal e 

capacidade econômico-financeira, segundo exposto na Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 

 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO XI 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022. 
 

CNPJ/CPF:  

RAZÃO SOCIAL/NOME:  

ENDEREÇO COMERCIAL:  

MUNICÍPIO:  

SIGLA:   

UP:  

CEP:  

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

CONTA CORRENTE Nº:  

CÓD. DO BANCO:  

NOME/Nº AGÊNCIA:  

NOME DO REPRESENTANTE 
QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 

 

CARGO QUE OCUPA:  

ESTADO CIVIL:  

RG Nº:  

CPF Nº:  

NACIONALIDADE:  

PROFISSÃO:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

 
 
 
 
 

Local e data. 
 

____________________________________________________________ 
(assinatura e carimbo) 

 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome do representante legal 

Cargo/função 
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ANEXO XII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 

                                           

 

De um lado a Secretaria Segurança Mobilidade e Defesa Civil, com sede na Avenida Pref. Geraldo Pinho Alves, Nº 222 (antiga 

av. Brasil), Maranguape I, Paulista/PE, representado pelo Secretário, Ilmo. Sr. Marcelo Mauricio Gomes de Menezes, 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula de Identidade n° x.xxx.xxx SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 

xxx.xxx.xxx-xx, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ______________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua _________, nº ___, na cidade de 

_________, Telefone: (XX) _______, E-mail: ____________, neste ato representada pelo Senhor (a) _______, portador (a) da 

Cédula de Identidade, RG nº ____ e inscrito (a) no CPF/MF nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade 

de ______, CEP _______ doravante denominada CONTRATADA. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O ORGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços visando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, COM 

QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE 

TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, consubstanciado nos termos do Decreto 

Municipal nº 040/2013, da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem 

como, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 7.892/2013, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e 

face à classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, publicada em Diário 

Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente 

outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na 

licitação realizada sob a modalidade de Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, mediante sistema de registro 

de preços – SRP elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituídos por meio da Portaria nº 471/2022 do dia 30/05/2022. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Integra a presente ata de registro de preços, o seguinte documento: 
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a) Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE TODAS AS SECRETARIAS 

QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, e todos os seus anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto desta ata de registro de preços visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades.  

 

2.2. O sistema de registro de preços não obriga a aquisição do objeto, nem mesmo nas quantidades constantes no ANEXO I – 

Termo de Referência, deste edital e nesta ata de registro de preços, podendo a Administração promover a execução em 

unidades de acordo com suas necessidades. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)  

 

3.1. Os preços registrados, conforme proposta comercial do FORNECEDOR REGISTRADO são os seguintes: 

 

ATENÇÃO: A TABELA A SEGUIR CONSTANTE NESTA MINUTA TRATA-SE APENAS DE UM MODELO. DEVENDO SER 

ADEQUADA AO(S) ITEM(NS) ARREMATADO(S) POSTERIORMENTE NA ELABORAÇÃO DO CONTRATO. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

01 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO HATCH, 
motor 1.0, cor BRANCO, quatro 
portas, capacidade para cinco 
pessoas, direção hidráulica ou 
elétrica, ar-condicionado, vidros e 
travas elétricas, jogo de tapete de 
borracha no piso, potência mínima 
de 65 CV, bicombustível 
(etanol/gasolina). Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 58    

02 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, 
motor 1.0, cor BRANCO, quatro 
portas, capacidade para cinco 
pessoas, direção hidráulica ou 
elétrica, ar-condicionado, vidros e 
travas elétricas jogo de tapete de 
borracha no piso, potência mínima 
de 125 CV, bicombustível 
(etanol/gasolina). Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 

UND. 15    
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

03 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, 
motor 1.6, zero quilômetro, 
potência mínima 125 CV, 
capacidade para cinco pessoas, 
direção hidráulica ou elétrica, ar 
condicionado, vidros e travas 
elétricas, tanque de combustível 
com capacidade mínima de 48 
litros, bicombustível 
(gasolina/etanol), transmissão 
manual ou automática, jogo de 
tapete de borracha no piso 
dianteiro e traseiro, bateria não 
inferior a 65ah, equipado com 
sinalizador acústico visual no 
formato horizontal, montado sobre 
chassi de alumínio estruturado com 
no mínimo 250 leds de iluminação 
de alto brilho distribuído pelas 
faces laterais frontal e traseiro, cor 
rubi, faróis de beco nas 
extremidades do sinalizador com 
21w de potência, módulo de 
controle eletrônico com capacidade 
de geral 05 efeitos luminosos 
diferentes (patrulhamento e 
emergência). SIRENE eletrônica 
composta de 01 amplificador de 
100wattshms de potência com 
microfone e unidade sonofletora 
única com mínimo 4 tipos de sons, 
gerando pressão sonora não 
inferior a 120 db a 1 metro de 
distância. Caracterizado de acordo 
com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 7    

04 

VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO VAN, 
motor 2.0, cor BRANCO, com 05 
portas (02 dianteiras, 02 traseiras e 
01 lateral), combustível diesel, 
capacidade para 15+1 passageiros, 
ou superior, jogo de tapete de 
borracha no piso,ar-condicionado, 
travas e vidros elétricos, direção 
hidráulica ou elétrica. Caracterizado 
de acordo com layout fornecido 
pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 5    

05 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a ar, 
no mínimo 124,72 cm³ de 
cilindradas, potência mínima de 
11,60 CV, torque mínimo de 1,06 
kgfm, combustível a gasolina, 
cambio com no mínimo 05 

UND. 20    
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

velocidades, tanque de combustível 
com capacidade mínima de 12 
litros, partida elétrica. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

06 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a ar, 
com radiador de óleo, no mínimo 
291,60 cm³ de cilindradas, potência 
mínima de 26,10 CV, torque 
mínimo de 2,81 kgf.m, combustível 
a gasolina, cambio com no mínimo 
05 velocidades, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 12,40 litros, partida 
elétrica, altura mínima do solo 
259,00 mm, freios dianteiro e 
traseiro a disco, pneu de uso misto. 
Deverá ser entregue com o 
grafismo padrão da Prefeitura. 
Equipamentos: protetor dianteiro 
para motor/pernas modelo policial 
em aço pintado, antena protetora 
rígida, instalada ao centro do 
guidão em aço para prevenção de 
acidentes com linhas de pipa, 
bagageiro com bauleto para 
acondicionamento de blocos, 
confeccionado em estrutura 
tubular, reforçado com pontos de 
apoio e capacidade para até 12 
quilos de carga, SINALIZADOR 
VISUAL DIANTEIRO, 02 
sinalizadores modelo “patrulheiro”, 
na cor vermelha, com anteparo 
traseiro que impossibilite reflexos 
luminosos para pilotos, com 60 leds 
de alto brilho com intensidade de 
5.000 mcd, SINALIZADOR VISUAL 
TRASEIRO modelo cúpula com 
haste sem função giratória, na cor 
vermelha, 80 leds de alto brilho 
com intensidade de 5.000mcd, 
SIRENE com dois tipos e tons de 
alerta, potencia 30w, com pressão 
sonora a 01 metro de no mínimo 
120db, peso não superior a 1 quilo. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 22    
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

07 

VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO 
CAMIONETE, tração 4X4, cor 
BRANCO, Capacidade 05 
passageiros – 4 portas, Motor turbo 
com injeção eletrônica, 
Combustível Diesel, Transmissão 
Manual, Potência mínima 160 cv, 
capacidade mínima tanque 75 L, 
Capacidade mínima carga 1000 kg, 
Ar condicionado; Direção 
hidráulica; Air bag duplo; Bancos 
dianteiros divididos; Cintos de 
segurança de três pontos retráteis 
dianteiros e lateral traseiros; Farol 
de neblina; Alarme; Rodas aro 16; 
Protetor de Carter; Protetor de 
caçamba; Lona marítima; Estribos 
laterais; Composto de estepe, 
chave de roda, macaco, triângulo, 
extintor de incêndio, cintos de 
segurança dianteiros retrateis e 
laterais traseiros fixos, ABS, air bag 
duplo frontal, som, tapetes  e 
demais equipamentos de segurança 
exigidos pelas leis e caracterizado 
de acordo com layout fornecido 
pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 12    

08 

VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO 
CAMIONETE, tração 4X4, cor 
BRANCO, Capacidade 05 
passageiros – 4 portas, Motor turbo 
com injeção eletrônica, 
Combustível Diesel, Transmissão 
Manual, Potência mínima 160 cv, 
capacidade mínima tanque 75 L, 
Capacidade mínima carga 1000 kg, 
Ar condicionado; Direção 
hidráulica; Air bag duplo; Bancos 
dianteiros divididos; Cintos de 
segurança de três pontos retráteis 
dianteiros e lateral traseiros; Farol 
de neblina; Alarme; Rodas aro 16; 
Protetor de Carter; Protetor de 
caçamba; Lona marítima; Estribos 
laterais; Composto de estepe, 
chave de roda, macaco, triângulo, 
extintor de incêndio, cintos de 
segurança dianteiros retrateis e 
laterais traseiros fixos, ABS, air bag 
duplo frontal, som, tapetes  e 
demais equipamentos de segurança 
exigidos pelas leis. SIRENE 
eletrônica composta de 01 
amplificador de 100wattshms de 
potência com microfone e unidade 
sonofletora única com mínimo 4 
tipos de sons, gerando pressão 
sonora não inferior a 120 db a 1 
metro de distância. 

UND. 15    
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

QUILOMETRAGEM LIVRE 

09 

VEÍCULO TIPO PICK-UP, sem 
motorista, potência mínima de 
100CV, zero quilometro, 02 (duas) 
pessoas, carroceria aberta e 
emborrachada, ar condicionado, 
vidros e travas elétricas, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 48 litros, jogo de tapete 
de borracha no piso dianteiro e 
bateria não inferior a 65Ah, motor 
com no mínimo 1.6     00CC, cor 
branca, bicombustível (álcool e 
gasolina) capacidade de carga 700 
quilos. Caracterizado de acordo 
com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 11    

ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI 

10 

VEÍCULO TIPO PICK-UP, sem 
motorista, potência mínima de 
100CV, zero quilometro, 02 (duas) 
pessoas, carroceria aberta e 
emborrachada, ar condicionado, 
vidros e travas elétricas, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 48 litros, jogo de tapete 
de borracha no piso dianteiro e 
bateria não inferior a 65Ah, motor 
com no mínimo 1.600CC, cor 
branca, bicombustível (álcool e 
gasolina) capacidade de carga 700 
quilos, equipado com sinalizador 
acústico visual no formato 
horizontal, montado sobre chassi 
de alumínio estruturado, com no 
mínimo 250leds de iluminação de 
alto brilho distribuído pelas faces 
laterais frontal e traseiro, cor rubi, 
faróis de beco nas extremidades do 
sinalizador com 21W de potência, 
módulo de controle eletrônico com 
capacidade de geral 05 efeitos 
luminosos diferentes 
(patrulhamento e emergência). 
SIRENE eletrônica composta de 01 
amplificador de 100wattshms de 
potência com microfone e unidade 
sonofletora única com mínimo 4 
tipos de sons, gerando pressão 
sonora não inferior a 120 db a 1 
metro de distância. Caracterizado 
de acordo com layout fornecido 
pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE 

UND. 2    

11 
VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, sem 
motorista, sem combustível, na cor 
branca, 02 (duas) portas, 

UND. 3    
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

capacidade mínima da cabine para 
03 (três) pessoas, jogo de tapetes 
de borracha, 04 (quatro) cilindros, 
distância mínima entre eixos de 
3.900mm, largura da máxima do 
veículo 2,300mm transmissão com 
no mínimo cinco velocidades, freio 
a ar, PBT no máximo 11.000 Kg, ar 
condicionado na cabine, direção 
hidráulica, carroceria aberta em 
madeira resistente, com máximo 6 
(seis) metros de comprimento, 
vidros e travas elétricas, tanque 
plástico para combustível com 
capacidade mínima p/ 150 litros de 
óleo diesel, bateria não inferior a 
100ah, motor com no mínimo 
160CV, capacidade máxima de 
cargas útil 06 (seis) toneladas, com 
máximo 6 (seis) metros de 
comprimento, 2,5m de largura 
máxima e 0,40cm de altura. 
Utilização 24 (vinte e quatro) horas 
por dia nos sete dias da semana. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

12 

VEÍCULO TIPO CAMINHÕES AUTO 
SOCORRO, GUINCHO, cor Branco, 
zero quilômetro, ano/modelo 
2013/2013, peso bruto total (PBT) 
mínimo 8.150 kg, direção 
hidráulica, tacógrafo. Cabine - 
Frontal em aço, equipada com ar 
condicionado frio e quente, para 03 
(três) passageiros. 
Direção:Hidráulica. Motor:Movido 
à óleo diesel, turbo a partir de 04 
cilindros em linha, Torque de no 
mínimo 50 kgfm; Potência a partir 
de 156 CV Injeção eletrônica de 
combustível. Câmbio:Transmissão 
manual sincronizada, com no 
mínimo 05 velocidades à frente e 
uma à ré. Suspensão dianteira: Eixo 
rígido em aço, amortecedores 
hidráulicos telescópicos de dupla 
ação com barra estabilizadora. 
Suspensão traseira: Eixo rígido, 
amortecedores hidráulicos 
telescópicos de dupla ação com 
barra estabilizadora. Freio: 
Totalmente à ar, nas rodas 
dianteiras e traseiras. 
Estacionamento: a ar, com câmara 
de molas acumuladoras, com 
atuação nas rodas traseiras e 
acionamento no painel de 
instrumentos,de serviço à ar, nas 
rodas dianteiras e traseiras. 

UND. 3    
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

Chassi:Reforçado equipado com: 
carroceria do tipo Plataforma Auto 
Socorro, fabricada em chapa de aço 
xadrez e parede ¼ (6,35mm), com 
assoalho 3/16 (4,75mm), 6,2 de 
comprimento, redutor hidráulico 
com capacidade mínima de 06 
(seis) toneladas de força.  
Equipamento com: capacidade 
mínima para 04 (quatro) toneladas. 
Encosto de pneus reforçados,com 
suporte para transportes de 04 
(quatro) motocicletas 08 (oito) 
cintas para amarração,protetor 
para ciclista, para choques 
conforme resolução, caixa de 
ferramentas, caixa de comando, 
iluminação de serviço, farol auxiliar 
e caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE 

13 

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, cabine 
suplementar para no mínimo três 
pessoas; carroceria metálica; PBT 
mínimo de 11.000 kg; guindaste 
(munk) com 189 cv, acionado 
através de bomba hidráulica com 
três ou quatro lanças de 
acionamento hidráulico, alcance 
vertical entre 14,6 metros e 15,8 
metros, ângulo mínimo de giro de 
360º, ângulo de elevação mínimo 
da lança de 80º, pressão de 
trabalho mínima de 220 bar, duas 
patolas/sapatas dianteiras e duas 
traseiras extensíveis 
hidraulicamente. Especificação do 
cesto aéreo: cesto em fibra com 
isolamento elétrico de 1 kv; com 
capacidade para duas pessoas; 
ângulo de trabalho de -60º até 
+80°, com sistema de atuação suto 
nivelado e sonorizador, atendendo 
à norma regularizadora nr12. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE 

UND. 3    

14 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a ar, 
com radiador de óleo, no mínimo 
291,60 cm³ de cilindradas, potência 
mínima de 26,10 CV, torque 
mínimo de 2,81 kgf.m, combustível 
a gasolina, cambio com no mínimo 
05 velocidades, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 12,40 litros, partida 
elétrica, altura mínima do solo 

UND. 5    
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

259,00 mm, freios dianteiro e 
traseiro a disco, pneu de uso misto. 
Deverá ser entregue com o 
grafismo padrão da Prefeitura. 
Equipamentos: protetor dianteiro 
para motor/pernas modelo policial 
em aço pintado, antena protetora 
rígida, instalada ao centro do 
guidão em aço para prevenção de 
acidentes com linhas de pipa, 
bagageiro com bauleto para 
acondicionamento de blocos, 
confeccionado em estrutura 
tubular, reforçado com pontos de 
apoio e capacidade para até 12 
quilos de carga, Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

15 

VEÍCULO DE PEQUENO PORTE 
COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 
BAÚ FRIGORIFICO, fabricação 
nacional, ano e modelo não inferior 
à data da contratação ou posterior, 
02 portas laterais, movido a etanol 
e gasolina, injeção eletrônica, 
potência do motor, não inferior a 
95 cv (com qualquer um dos 
combustivel), ar condicionado, 
vidros elétricos nas portas 
dianteiras, travas elétricas nas 04 
portas, ar quente, desembaçador 
do vidro traseiro. motor 1.6 ou 
superior , cor branco , sem 
motorisra, COM KM LIVRE 

UND. 1    

16 

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HR BAÚ 
2.5 ,na cor branca, 2(duas) portas, 
capacidade mínima da cabine para 
03 (três) pessoas, jogo de tapetes 
de borracha, 04 (quatro) cilindros, 
ar condicionado na cabine, direção 
hidraulica, a capacidade de carga é 
de 1.800 kg, sem contar o peso dos 
três passageiros. o veículo tem 
4.850 mm de comprimento, 1.740 
mm de largura e 1.965 mm de 
altura. A distância entre os eixos é 
de 2.430 mm. 

UND. 1    

ITEM(NS) EXCLUSIVO(S) ME/EPP/MEI 

17 

VEÍCULO TIPO SEDAN, fabricação 
nacional, ano e modelo não inferior 
à data da contratação ou posterior, 
04 portas laterais, movido a etanol 
e gasolina, injeção 
eletrônica, potência do motor, não 
inferior a 95 cv (com qualquer um 
dos combustíveis), ar condicionado, 
vidros elétricos nas portas 
dianteiras, travas elétricas nas 04 
portas, ar quente, desembaçador 

UND. 01    
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3.2. O valor total da presente ata é de R$_________________. 

 

3.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, 

porventura, possam recair sobre o fornecimento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

4.1. A presente ata de registro de preços tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos 

termos do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

4.2. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o ORGÃO GERENCIADOR não será obrigado a adquirir o 

objeto referido na cláusula segunda exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo fazê-lo por meio de outra 

licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR 

REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência do fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

4.3. O ORGÃO GERENCIADOR poderá, ainda, cancelar esta ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, 

garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, do contraditório e da ampla defesa. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

do vidro traseiro. Motor 1.6 ou 
superior, cor branco, sem 
motorista, COM KM LIVRE. 

18 

VEÍCULO, TIPO VEÍCULO TIPO 
CAMIONETE, cabine dupla, ano e 
modelo não inferior à data da 
contratação ou posterior, movido a 
etanol e/ou gasolina, potência do 
motor, não inferior a 140 cv (com 
qualquer um dos combustíveis), 
câmbio com 05 marchas a frente e 
uma a ré, direção assistida, ar 
condicionado, freio a disco nas 
rodas 
dianteiras, roda padrão mínimo aro 
r16, protetor motor e câmbio, jogo 
de tapetes, capacidade mínima de 
carga de 750 kg cor branca, ar-
condicionado, travas e vidros 
elétricos direção hidráulica, 
(etanol/gasolina), sem motorista, 
com km livre. 

UND. 01    

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL MENSAL/ANUAL   
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento será mensal e efetuado de acordo com a quantidade locada, conforme o valor fixado na proposta pela 

CONTRATADA, em até 10 (dez) dias uteis do mês subsequente à prestação de serviços com apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto 

desta Ata; 

5.2. A CONTRATADA é responsável pelos pagamentos de quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato; 

5.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, fica 

convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data referida no subitem 5.3 e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga 

I = Índice de atualização financeira. Assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

TX = Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA 

 

5.5. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência; 

5.6. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas do 

Termo de Referência, obrigando-se, ainda, a: 

 

6.1.1. Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições contratadas, 

registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à Contratada, para correção das 

irregularidades apontadas; 

6.2. Efetuar os pagamentos através de nota de empenho, em até 10 (dez) dias úteis, do mês subsequente à prestação de 

serviços mediante a apresentação das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, devidamente atestadas pela 

Secretaria solicitante; 
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6.3. Responsabilizar-se pelas eventuais multas sofridas em consequência do objeto locado, decorrentes de infrações de 

trânsito, durante o período de contratação, se comprovada a culpabilidade do condutor, mediante apuração realizada por 

órgãos oficiais, e desde que a Contratada encaminhe a notificação de infração e/ou a notificação de imposição de penalidade 

à Contratante no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, de forma a permitir a devida 

defesa e/ou identificação do condutor; 

6.4. Responsabilizar-se pela comunicação ao órgão de trânsito competente da identificação do condutor infrator, conforme 

disposto no Código de Trânsito Brasileiro; 

6.5. Responsabilizar-se pelo pagamento da franquia dos sinistros provocados, após comprovação da culpabilidade do 

condutor, mediante apuração realizada por órgãos oficiais, sendo devido o pagamento, até o montante de 1,0% (um por 

cento) do valor do veículo locado, de acordo com a Tabela FIPE;  

6.6. O pagamento especificado no item 14.3. será devido por sinistro e estará limitado à quantia igual ou inferior a 1,0% (um 

por cento) do valor do veículo locado, de acordo com a Tabela FIPE; 

 

6.6.1. Considera-se sinistro: 

 

a) Colisão, incêndio, roubo ou furto; 

b) Danos pessoais e materiais contra terceiros; 

c) Danos pessoais contra passageiros. 

 

6.7. Nos casos não previstos no item 14.6.1 e em se tratando de valores que extrapolem o montante de 1,0% (um por cento) 

do valor do veículo locado a responsabilidade será da CONTRATADA; 

6.8. Responsabilizar-se, mediante ressarcimento, pelos danos aos veículos objetos do contrato, quando devidamente 

comprovado em processo administrativo, o dolo ou culpa dos agentes públicos no fato causador dos prejuízos; 

6.9. Ainda que o dano tenha sido decorrente de fato cuja culpabilidade do agente público seja devidamente comprovada, a 

Contratada deverá cumprir fielmente os prazos de substituição dos veículos constantes do item 17 do Termo de Referência; 

6.10. Fiscalizar, através do Gestor do Contrato, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das 

cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes e comunicar, por escrito, diretamente à 

CONTRATADA, todas e quaisquer irregularidades ocorridas com os empregados desta, a fim de que sejam tomadas as devidas 

providências; 

6.11. Designar os servidores para acompanhamento da execução e da fiscalização da prestação dos serviços objeto do 

Contrato. 

6.12. O abastecimento dos veículos é de responsabilidade do CONTRATANTE; 

6.13. O agente público responsável pelos danos ressarcirá os prejuízos ao erário mediante a devida ação regressiva; 

 

6.14. Exigir comprovação de pagamento do IPVA para liberação do pagamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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7.1. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas provenientes de infrações às leis de trânsito, que tenham sido causadas 

por irregularidades circunstanciais decorrentes de falha técnica do veículo, por omissão do CONTRATANTE; 

7.2. Responsabilizar-se pelo valor de sinistro que extrapole o montante de 1,0% (um por cento) do valor do veículo locado, 

após comprovação da culpabilidade do condutor, mediante apuração realizada por órgãos oficiais; 

7.3. Responsabilizar-se pelos serviços de remoção, despesas de guinchos, franquias de seguros, bem como outras despesas 

relativas a veículos sinistrados, indicando número de telefone para acionamento em caso de socorro mecânico, de 

empresa(s) especializada(s) no ramo e/ou guinchos próprios, de modo a propiciar a CONTRATANTE atendimento de 24 (vinte 

e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para remoção e substituição de veículos, em razão de 

defeitos mecânicos ou sinistro, cujo serviço deverá ser realizado em oficinas próprias ou a custo da contratada;  

7.4. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva, principalmente nos aspectos de 

controle e prazos previstos; 

7.5. Entregar todos os veículos com os documentos, chaves e equipamentos de segurança ao responsável da Secretaria 

solicitante; 

7.6. Manter em suas dependências veículos suficientes, para uso numa substituição imediata, com veículos do mesmo nível 

contratado, visto que qualquer problema que venha a ocorrer, o veículo deverá ser trocado, respeitando o limite de pelo 

menos 5% (cinco por cento) da quantidade locada.  

7.7. Arcar com pequenos reparos, tais como: troca de lâmpadas, troca de faróis e/ou vidros e/ou espelhos quebrados, 

substituição de correia do alternador, complemento do nível de óleo do motor, direção e freios, reparos em pneus e/ou 

outros de curta duração ou aqueles que representem as mesmas proporções destes exemplos serão executados em 

concessionária do fabricante do veículo e/ou oficinas próprias da CONTRATADA, com o objetivo de mantê-los em perfeito 

estado de funcionamento; 

7.8. Nas realizações de manutenções preventivas e corretivas em que haja a necessidade de troca de pneus, estes não podem 

ser recauchutados ou recondicionados; 

7.9. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e 

outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários que decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços a 

serem contratados; 

7.10. Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais necessidades de conserto, 

substituição de veículos, bem como qualquer ocorrência em relação ao contrato. 

7.11. Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta de quaisquer pagamentos de 

tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e outros. 

 

7.12. Não será permitido à CONTRATADA utilizar-se das instalações físicas, nem de mão de obra da CONTRATANTE para a 

realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou com pequenos reparos ou avarias, seja ela de qual origem 

for, nos veículos objeto da locação. 
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7.13. Emitir relatórios, quando solicitado, para a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, responsável pela 

gestão da ata de registro de preços, informando os órgãos que firmaram contrato de adesão com os respectivos itens e 

quantitativos ou outras informações necessárias para a gestão da Ata de Registro de Preços; 

7.14. A Contratada, além da disponibilização dos veículos necessários para a perfeita execução dos serviços descritos nesta 

Ata e da observância das obrigações previstas em lei e nas normas aplicáveis, obriga-se, ainda, a: 

7.14.1. Obedecer às especificações do objeto; 

7.14.2. Responsabilizar-se pela entrega do objeto contratado até as dependências do Contratante, ressaltando que todas 

as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da Contratada; 

7.14.3. Entregar o objeto no prazo estipulado; 

7.14.4. Substituir ou reparar o objeto contratual que, no momento da entrega, comprovadamente apresente condições de 

defeito ou em desconformidade com as especificações do termo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas por outro com as 

mesmas características, a contar da data de realização da inspeção; 

7.14.5. O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado, considerar-se-á como infração 

contratual; 

7.14.6. Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos seja ela de qual origem for; 

7.14.6.1. O deslocamento para manutenção deverá ser realizado por funcionário uniformizado da Contratada; 

7.14.6.2. Quando em deslocamento para manutenção, o veículo deverá ser transportado por guincho, ter um adesivo 

imantado nas portas, traseira e capô com os dizeres: "Em manutenção" e a logomarca da locadora, sendo terminantemente 

proibido que funcionário da Contratada assuma a condução da viatura, bem como o acionamento de sirenes e sinalizadores; 

7.14.6.3. A responsabilidade por qualquer dano ou multa no período de deslocamento para manutenção é inteiramente da 

Contratada; 

7.14.6.4. Não será permitido à Contratada utilizar-se das instalações físicas, nem de mão de obra do Contratante para a 

realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou com pequenos reparos ou avarias, seja ela de qual origem 

for, nas viaturas objeto desta locação; 

7.14.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

7.14.8. Responsabilizar-se pelos serviços de remoção, despesas de guinchos bem como outras despesas relativas às 

viaturas sinistradas; 

7.14.9. Encaminhar as notificações de infração e/ou notificações de imposição de penalidade ao Contratante no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, de forma a permitir a devida defesa e/ou 

identificação do condutor pelo contratante; 

 

7.14.10. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas, quando não cumprido o prazo estipulado no item anterior, ou 

quando não comprovada a culpabilidade do condutor; 
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7.14.11. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva, principalmente nos aspectos 

de controle e prazos previstos, inclusive recall dos fabricantes. Quando em manutenção e de acordo com agendamento da 

Contratada, o veículo deve ser substituído por carro reserva, com as mesmas características; 

7.14.12. Os veículos reservas, entregues em substituição aos veículos em manutenção, deverão ter sempre idade inferior a 

30 (trinta) meses de fabricação, durante o período em que for utilizado pelo Contratante, devendo, também, possuir a 

identificação “RESERVA” em material adesivo; 

7.14.13. Não usar pneus recauchutados ou recondicionados; 

7.14.14. Substituir as viaturas por unidades do modelo do ano em curso, zero quilômetro e com as mesmas características, a 

cada 30 (trinta) meses, a contar da data de entrega do veículo, caso haja prorrogação do contrato; 

7.14.15. Entregar todas as viaturas abastecidas, na capacidade máxima do tanque, juntamente com os documentos, chaves 

e equipamentos de segurança ao responsável pela gestão do contrato; 

7.14.16. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos, contribuições, taxas e outros, 

bem como encargos trabalhistas e previdenciários que decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços a serem 

contratados;  

7.14.17. A Contratada deverá conhecer todas as normas referentes à utilização de veículos e viaturas, que poderá circular 

por todo o Estado de Pernambuco e eventualmente em outros Estados; 

7.14.18. A Contratada, em razão do bom funcionamento das viaturas locadas, somente utilizará equipamentos homologados 

pelo fabricante do objeto licitado, alvo de transformação veicular, comprovado através de declaração do fabricante dos 

veículos que atesta a homologação dos equipamentos, sob pena de rescisão contratual. A referida declaração será entregue 

ao Contratante juntamente com o objeto locado, quando aplicável; 

7.14.19. Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais necessidades de conserto, 

substituição de viaturas, bem como qualquer ocorrência em relação ao contrato, devendo manter um canal de atendimento, 

através de 0800, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, que aceite ligação de celular, para 

acionamento de emergência. Cada ocorrência registrada através de 0800 deverá gerar, automaticamente, um número de 

protocolo vinculado ao agendamento do atendimento; 

7.14.20. Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta de quaisquer pagamentos 

de tributos, impostos, contribuições, taxas e outros; 

7.14.21. Arcar com as despesas relativas às lavagens externas e internas (com aspiração) das viaturas, quando necessário e a 

pedido do Contratante, com periodicidade mínima quinzenal e sempre no horário de funcionamento do órgão/ente 

Contratante, devendo ser informado, previamente, ao menos um local para lavagem das viaturas; 

7.14.22. A relação de locais para lavagem dos veículos deve ser submetida à aprovação do Contratante; 

7.14.23. A aplicação/substituição de adesivos deve ser feita em local fechado, sem exposição à luz solar; 

7.14.24. Substituir ou complementar os adesivos às quais se refere o item anterior, quando desgastados ou tiver partes 

faltando; 

 

7.14.25. Fornece em meio eletrônico (DOC, TXT, XLS, XML ou similar), junto com a nota fiscal/fatura de cada mês ou quando 

solicitado pelo Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, listagem atualizada de todas as viaturas objeto da locação, 
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contendo na listagem a Razão Social do Contratante e da Contratada, placa dos veículos, combustível, motorização, tipo, 

modelo, fabricante, ano de fabricação e ano do modelo, Unidade Operacional e a data da entrega de cada veículo ao 

Contratante, data de assinatura e número do instrumento contratual referente, e o valor mensal de cada veículo locado; 

7.14.26. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, nos casos em que a Detentora da Ata apresentar 

justificativas aceitas pela Administração e a marca substituta efetivamente atenda às especificações da licitação de origem. 

Devendo ser emitido novo parecer técnico acerca do atendimento da especificação da nova marca pelo setor Gerenciador da 

Ata com ratificação posterior do Ordenador de Despesas do órgão Contratante; 

7.14.27. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido 

no §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual; 

7.14.28. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, 

inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo 

obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, 

aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato; 

7.14.29. Manter durante toda a execução do objeto registrado em Ata, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, em compatibilidades com as obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

8.1. A Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil é o órgão gestor da ata de registro de preços; 

 

8.2. São órgãos participantes da Ata de Registro de preços: Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Direitos Humanos. 

Gabinete do Prefeito e Relações Institucionais, Previdência Municipal, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de 

Administração, Secretaria de Administração das Regionais, Secretaria de Articulação Política, Secretaria de Assuntos 

Jurídicos, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio 

Ambiente, Secretaria de Finanças, Secretaria Executiva de Imprensa, Secretaria Executiva de Políticas para Mulher 

Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de 

Turismo, Cultura, Juventude e Esportes. 

 

8.3. A(s) empresa(s) detentora(s) da ata de registro de preço oriunda deste certame deverá(ão) manter as condições de 

qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste registro de 

preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de preços. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

9.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 

do órgão gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 9.488/2018; 
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9.2. Os órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, devem consultar o 

órgão gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação; 

 

9.3. Cabe ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo órgão gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

órgão não participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

9.4. Os órgãos e entidades não participantes devem antes de solicitar adesão à ata de registro de preços, realizar pesquisa 

prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados; 

 

9.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

9.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que a aderirem. 

9.7 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 

(noventa) dias, observado o prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

10.1. À Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil, órgão gestor da ata de registro de preços, é reservado o 

direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

 

10.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

10.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 

10.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos quantitativos 

determinados; 

10.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

10.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da ata de registro de preço; 

10.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na ata de registro de preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 
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11.1. O órgão ou entidade contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 

 

11.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

11.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 

11.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a conformidade 

dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em ata e com as quantidades solicitadas na autorização de 

fornecimento; 

11.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das entregas; 

11.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

12.1. O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:  

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada 

em relatório da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/detentor da ata, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados. 

i) Não cumprir as obrigações constantes desta ata de registro de preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta ata decorrente de registro de preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR 

REGISTRADO recusar-se a baixa-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 

registro de preços: 
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n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta ata, 

caso não aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da 

Lei nº 8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial da AMUPE, considerando-se cancelado o preço registrado após 

01 (um) dia da publicação.  

 

12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha 

comprometer a perfeita execução do objeto desta ata, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

comprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS E DO CONTROLE 

  

13.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações 

previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da lei 8.666/93 ou da redução de preços praticados no mercado. 

 

13.1.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta ata e iniciar outro processo licitatório. 

  

13.2. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da ata serão publicados na imprensa oficial 

e divulgados em meio eletrônico.  

 

13.2.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no 

mercado, cabendo ao órgão gerenciador convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.  

 

13.2.2. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá cancelar o 

registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e 

adjudicação para esse fim.  

 

13.3. Durante o período de validade da ata de registro de preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 

superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.  

 

13.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre 

mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da ata de registro de preços.  
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13.5. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente ata.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

 

14.1.  As licitantes, a detentora da ata e a contratada, conforme o caso, que incorram em infrações, sujeitam-se às seguintes 

sanções administrativas: 

 

14.1.1. Advertência; 

14.1.2. Multa; 

14.1.3. Impedimento de Licitar e Contratar com o Município do Paulista, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos. 

 

14.2. As sanções previstas nos itens 14.1.1 e 14.1.3 poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa. 

14.3. Comete infração administrativa, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002, as licitantes, a detentora da 

ata e a contratada que: 

14.3.1. Convocada dentro do prazo de validade da proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços; 

14.3.2. Não assinar o contrato, enquanto vigente a Ata de Registro de Preços; 

14.3.3. Desistir injustificadamente de lance ofertado, deixar de entregar documentação exigida na licitação ou entregá-la 

fora do prazo; 

14.3.4. Não apresentar a garantia de execução contratual, no prazo assinalado no item 14.1 do Termo de Referência; 

14.3.5. Apresentar documentação falsa no certame licitatório ou na execução do contrato; 

14.3.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual; 

14.3.7. Falhar na execução do contrato, deixando de cumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas; 

14.3.8. Fraudar na execução do objeto; 

14.3.9. Comportar-se de modo inidôneo, nos quais se incluem atos como os descritos na Seção III do Capítulo IV da Lei nº 

8.666/93; 

14.3.10. Cometer fraude fiscal. 

14.4. A penalidade de advertência será aplicada em decorrência de faltas leves, que prejudiquem o andamento da licitação e 

da contratação, mas não acarretem prejuízos significativos para a Administração. 

14.5. A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras: 

14.5.1. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do item do qual participou, 

observado o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser aplicada a 

quem cometer a infração prevista no item 14.3.3 do Termo de Referência; 

14.5.2. Multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o item do qual participou ou é 

contratado, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser 

aplicada a quem cometer as infrações previstas nos itens 14.3.1 e 14.3.2, bem como àquele que sofreu a penalidade de 

advertência e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s); 
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14.5.3. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o máximo de 2% (dois por 

cento), a ser aplicada a quem cometer a infração prevista no item 14.3.4; 

14.5.4. Por cometer a infração prevista no item 14.3.6 do Termo de Referência, multa moratória diária de até 1,6% (um 

inteiro e seis décimos por cento), calculada sobre o valor do contrato, por dia de atraso, na entrega dos veículos, conforme 

previsto na entrega do objeto presente no Termo de Referência; 

14.5.5. Por cometer a infração prevista no item 14.3.7 do TR (falhar na execução do contrato, deixando de cumprir total ou 

parcialmente as obrigações assumidas), multa compensatória: 

14.5.5.1. De 0,4% (quatro décimos por cento) até 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) do valor do contrato, por dia, 

quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais previstas no na entrega do objeto; 

14.5.5.2. De 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por ocorrência, 

quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais previstas no na entrega do objeto; 

14.5.5.3. De 0,4% (quatro décimos por cento) até 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) do valor do contrato, por 

ocorrência, quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais previstas na MANUTENÇÃO; 

14.5.5.4. De 0,4% (quatro décimos por cento) até 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) do valor do contrato, por dia, 

quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais; 

14.5.5.5.  De 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por ocorrência, 

quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais; 

14.5.5.6.  De 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) do valor do contrato, por hora, quando a contratada não 

cumprir as obrigações contratuais; 

14.5.5.7.  De 0,4% (quatro décimos por cento) até 4% (quatro por cento) do valor do contrato, por ocorrência, pelo 

descumprimento das demais obrigações não especificadas nesta Cláusula de Penalidades. 

14.6.  Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato nos casos das infrações previstas nos itens 14.3.5, 

14.3.8, 14.3.9 e 14.3.10. 

14.7. Além da multa, aplicável conforme os itens precedentes, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e 

contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento no CADFOR-PE, nos seguintes casos e condições: 

 

I. No cometimento das infrações previstas no item 14.3.3: 1 mês; 

II. No cometimento das infrações previstas nos itens 14.3.1, 14.3.2 e 14.3.4: até 6 meses; 

III. No cometimento da infração prevista no item 14.3.6: de 6 a 12 meses; 

IV. No cometimento das infrações previstas nos itens 14.3.5, 14.3.7, 14.3.8, 14.3.9 e 14.3.10: no mínimo, 12 (doze) 

meses. 

 

14.8. Na fixação das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Contrato, bem como dos prazos previstos no 

item 14.7, deverão ser observadas as seguintes circunstâncias: 

 

I. Proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 

II. Os danos resultantes da infração; 
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III. Situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, 

no caso de aplicação de multa; 

IV. Reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção anterior; 

V. Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração, inclusive os antecedentes da empresa infratora. 

 

14.9. Em caso de reincidência ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (doze) meses, contados da data da abertura do novo 

processo punitivo, por infração prevista no termo de referência, e a data do registro de penalização administrativa por 

condenação de empresa em processo anterior, as faixas de multa e os prazos previstos no item 14.7 poderão ser majorados 

em até 50% (cinquenta por cento). 

14.10. A penalidade prevista no item 14.1.3 será registrada no Cadastro de Fornecedores Municipal, Estadual e Federal. 

14.11. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, 

disciplinado no Decreto Estadual nº 42.191, de 1º de outubro de 2015. 

14.12. Havendo indícios de cometimento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a 

documentação pertinente será encaminhada às autoridades competentes para apuração da conduta típica em questão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

16.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

16.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para 

que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, ORGÃO GERENCIADOR e 

FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2022. 

 

 

_________________________________                                                                             _________________________________ 

Sra. Marcelo Maurício Gomes de Menezes                                                                            Representante Legal – Contratada                                                                         

Secretário de Segurança Cidadã, Mobilidade  

about:blank


 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 

   

  

 

 
Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre  
Paulista/PE – CEP: 53.401-560 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9 9942-1338 
e-mail: paulistapregao@gmail.com 

Página 117 de 136 

CPL – PREGÃO II 
 
Fls. nº _______________ 
 
RUBRICA _____________ 
 
 

e Defesa Civil  

 

ANEXO XIII 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ____/2022  

 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, COM 

QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 

TRANSPORTE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE 

COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA 

DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS E, DO 

OUTRO LADO A EMPRESA ___________, NA FORMA 

ABAIXO:  

 

De um lado a Secretaria Segurança Mobilidade e Defesa Civil, com sede na Avenida Pref. Geraldo Pinho Alves, Nº 222 (antiga 

av. Brasil), Maranguape I, Paulista/PE, representado pelo Secretário, Ilmo. Sr. Marcelo Mauricio Gomes de Menezes, 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula de Identidade n° x.xxx.xxx SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 

xxx.xxx.xxx-xx, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ______________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua _________, nº ___, na cidade de 

_________, Telefone: (XX) _______, E-mail: ____________, neste ato representada pelo Senhor (a) _______, portador (a) da 

Cédula de Identidade, RG nº ____ e inscrito (a) no CPF/MF nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade 

de ______, CEP _______ doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente instrumento 

contratual, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

019/2022, da proposta de preços da contratada e mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, 

aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância das disposições contidas na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito 

público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 
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1.1. Consubstanciado nos termos nos termos do Decreto Municipal nº 040/2013, da Lei Federal nº 10.520/2002 e 

subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 

7.892/2013, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no pregão 

para registro de preços, e da ata publicada em Diário Oficial da Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE, 

celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e 

aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada 

sob a modalidade de Pregão eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, mediante SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituídos por meio da Portaria nº 471/2022 do dia 30/05/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022, cujo objeto consiste na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DO PAULISTA, com todos os seus anexos; 

b) Ata de Registro de preços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, COM 

QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE 

TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, de acordo com as especificações e nas 

respectivas quantidades em conformidade com o termo de referência.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. Por se tratar de Registro de Preços, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação, correrão por 

conta das Secretarias demandantes, cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, 

observadas as condições estabelecidas no processo licitatório. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  

 

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _ (VALOR NUMÉRICO)_ (_(VALOR POR EXTENSO)__), conforme proposta da 

contratada e seguinte descrição: 
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ATENÇÃO: A TABELA A SEGUIR CONSTANTE NESTA MINUTA TRATA-SE APENAS DE UM MODELO. DEVENDO SER 

ADEQUADA AO(S) ITEM(NS) ARREMATADO(S) NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

01 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO HATCH, 
motor 1.0, cor BRANCO, quatro 
portas, capacidade para cinco 
pessoas, direção hidráulica ou 
elétrica, ar-condicionado, vidros e 
travas elétricas, jogo de tapete de 
borracha no piso, potência mínima 
de 65 CV, bicombustível 
(etanol/gasolina). Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 58    

02 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, 
motor 1.0, cor BRANCO, quatro 
portas, capacidade para cinco 
pessoas, direção hidráulica ou 
elétrica, ar-condicionado, vidros e 
travas elétricas jogo de tapete de 
borracha no piso, potência mínima 
de 125 CV, bicombustível 
(etanol/gasolina). Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 15    

03 

VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, 
motor 1.6, zero quilômetro, 
potência mínima 125 CV, 
capacidade para cinco pessoas, 
direção hidráulica ou elétrica, ar 
condicionado, vidros e travas 
elétricas, tanque de combustível 
com capacidade mínima de 48 
litros, bicombustível 
(gasolina/etanol), transmissão 
manual ou automática, jogo de 
tapete de borracha no piso 
dianteiro e traseiro, bateria não 
inferior a 65ah, equipado com 
sinalizador acústico visual no 
formato horizontal, montado sobre 
chassi de alumínio estruturado com 
no mínimo 250 leds de iluminação 
de alto brilho distribuído pelas 
faces laterais frontal e traseiro, cor 
rubi, faróis de beco nas 
extremidades do sinalizador com 
21w de potência, módulo de 
controle eletrônico com capacidade 
de geral 05 efeitos luminosos 
diferentes (patrulhamento e 
emergência). SIRENE eletrônica 
composta de 01 amplificador de 
100wattshms de potência com 
microfone e unidade sonofletora 
única com mínimo 4 tipos de sons, 

UND. 7    
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VALOR ANUAL 
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gerando pressão sonora não 
inferior a 120 db a 1 metro de 
distância. Caracterizado de acordo 
com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

04 

VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO VAN, 
motor 2.0, cor BRANCO, com 05 
portas (02 dianteiras, 02 traseiras e 
01 lateral), combustível diesel, 
capacidade para 15+1 passageiros, 
ou superior, jogo de tapete de 
borracha no piso,ar-condicionado, 
travas e vidros elétricos, direção 
hidráulica ou elétrica. Caracterizado 
de acordo com layout fornecido 
pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 5    

05 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a ar, 
no mínimo 124,72 cm³ de 
cilindradas, potência mínima de 
11,60 CV, torque mínimo de 1,06 
kgfm, combustível a gasolina, 
cambio com no mínimo 05 
velocidades, tanque de combustível 
com capacidade mínima de 12 
litros, partida elétrica. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 20    

06 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a ar, 
com radiador de óleo, no mínimo 
291,60 cm³ de cilindradas, potência 
mínima de 26,10 CV, torque 
mínimo de 2,81 kgf.m, combustível 
a gasolina, cambio com no mínimo 
05 velocidades, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 12,40 litros, partida 
elétrica, altura mínima do solo 
259,00 mm, freios dianteiro e 
traseiro a disco, pneu de uso misto. 
Deverá ser entregue com o 
grafismo padrão da Prefeitura. 
Equipamentos: protetor dianteiro 
para motor/pernas modelo policial 
em aço pintado, antena protetora 
rígida, instalada ao centro do 
guidão em aço para prevenção de 
acidentes com linhas de pipa, 
bagageiro com bauleto para 

UND. 22    
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acondicionamento de blocos, 
confeccionado em estrutura 
tubular, reforçado com pontos de 
apoio e capacidade para até 12 
quilos de carga, SINALIZADOR 
VISUAL DIANTEIRO, 02 
sinalizadores modelo “patrulheiro”, 
na cor vermelha, com anteparo 
traseiro que impossibilite reflexos 
luminosos para pilotos, com 60 leds 
de alto brilho com intensidade de 
5.000 mcd, SINALIZADOR VISUAL 
TRASEIRO modelo cúpula com 
haste sem função giratória, na cor 
vermelha, 80 leds de alto brilho 
com intensidade de 5.000mcd, 
SIRENE com dois tipos e tons de 
alerta, potencia 30w, com pressão 
sonora a 01 metro de no mínimo 
120db, peso não superior a 1 quilo. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

07 

VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO 
CAMIONETE, tração 4X4, cor 
BRANCO, Capacidade 05 
passageiros – 4 portas, Motor turbo 
com injeção eletrônica, 
Combustível Diesel, Transmissão 
Manual, Potência mínima 160 cv, 
capacidade mínima tanque 75 L, 
Capacidade mínima carga 1000 kg, 
Ar condicionado; Direção 
hidráulica; Air bag duplo; Bancos 
dianteiros divididos; Cintos de 
segurança de três pontos retráteis 
dianteiros e lateral traseiros; Farol 
de neblina; Alarme; Rodas aro 16; 
Protetor de Carter; Protetor de 
caçamba; Lona marítima; Estribos 
laterais; Composto de estepe, 
chave de roda, macaco, triângulo, 
extintor de incêndio, cintos de 
segurança dianteiros retrateis e 
laterais traseiros fixos, ABS, air bag 
duplo frontal, som, tapetes  e 
demais equipamentos de segurança 
exigidos pelas leis e caracterizado 
de acordo com layout fornecido 
pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 12    

08 

VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO 
CAMIONETE, tração 4X4, cor 
BRANCO, Capacidade 05 
passageiros – 4 portas, Motor turbo 
com injeção eletrônica, 
Combustível Diesel, Transmissão 
Manual, Potência mínima 160 cv, 
capacidade mínima tanque 75 L, 
Capacidade mínima carga 1000 kg, 

UND. 15    
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VALOR ANUAL 
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Ar condicionado; Direção 
hidráulica; Air bag duplo; Bancos 
dianteiros divididos; Cintos de 
segurança de três pontos retráteis 
dianteiros e lateral traseiros; Farol 
de neblina; Alarme; Rodas aro 16; 
Protetor de Carter; Protetor de 
caçamba; Lona marítima; Estribos 
laterais; Composto de estepe, 
chave de roda, macaco, triângulo, 
extintor de incêndio, cintos de 
segurança dianteiros retrateis e 
laterais traseiros fixos, ABS, air bag 
duplo frontal, som, tapetes  e 
demais equipamentos de segurança 
exigidos pelas leis. SIRENE 
eletrônica composta de 01 
amplificador de 100wattshms de 
potência com microfone e unidade 
sonofletora única com mínimo 4 
tipos de sons, gerando pressão 
sonora não inferior a 120 db a 1 
metro de distância. 
QUILOMETRAGEM LIVRE 

09 

VEÍCULO TIPO PICK-UP, sem 
motorista, potência mínima de 
100CV, zero quilometro, 02 (duas) 
pessoas, carroceria aberta e 
emborrachada, ar condicionado, 
vidros e travas elétricas, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 48 litros, jogo de tapete 
de borracha no piso dianteiro e 
bateria não inferior a 65Ah, motor 
com no mínimo 1.6     00CC, cor 
branca, bicombustível (álcool e 
gasolina) capacidade de carga 700 
quilos. Caracterizado de acordo 
com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 11    

ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI 

10 

VEÍCULO TIPO PICK-UP, sem 
motorista, potência mínima de 
100CV, zero quilometro, 02 (duas) 
pessoas, carroceria aberta e 
emborrachada, ar condicionado, 
vidros e travas elétricas, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 48 litros, jogo de tapete 
de borracha no piso dianteiro e 
bateria não inferior a 65Ah, motor 
com no mínimo 1.600CC, cor 
branca, bicombustível (álcool e 
gasolina) capacidade de carga 700 
quilos, equipado com sinalizador 
acústico visual no formato 
horizontal, montado sobre chassi 
de alumínio estruturado, com no 
mínimo 250leds de iluminação de 

UND. 2    
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alto brilho distribuído pelas faces 
laterais frontal e traseiro, cor rubi, 
faróis de beco nas extremidades do 
sinalizador com 21W de potência, 
módulo de controle eletrônico com 
capacidade de geral 05 efeitos 
luminosos diferentes 
(patrulhamento e emergência). 
SIRENE eletrônica composta de 01 
amplificador de 100wattshms de 
potência com microfone e unidade 
sonofletora única com mínimo 4 
tipos de sons, gerando pressão 
sonora não inferior a 120 db a 1 
metro de distância. Caracterizado 
de acordo com layout fornecido 
pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE 

11 

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, sem 
motorista, sem combustível, na cor 
branca, 02 (duas) portas, 
capacidade mínima da cabine para 
03 (três) pessoas, jogo de tapetes 
de borracha, 04 (quatro) cilindros, 
distância mínima entre eixos de 
3.900mm, largura da máxima do 
veículo 2,300mm transmissão com 
no mínimo cinco velocidades, freio 
a ar, PBT no máximo 11.000 Kg, ar 
condicionado na cabine, direção 
hidráulica, carroceria aberta em 
madeira resistente, com máximo 6 
(seis) metros de comprimento, 
vidros e travas elétricas, tanque 
plástico para combustível com 
capacidade mínima p/ 150 litros de 
óleo diesel, bateria não inferior a 
100ah, motor com no mínimo 
160CV, capacidade máxima de 
cargas útil 06 (seis) toneladas, com 
máximo 6 (seis) metros de 
comprimento, 2,5m de largura 
máxima e 0,40cm de altura. 
Utilização 24 (vinte e quatro) horas 
por dia nos sete dias da semana. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE. 

UND. 3    

12 

VEÍCULO TIPO CAMINHÕES AUTO 
SOCORRO, GUINCHO, cor Branco, 
zero quilômetro, ano/modelo 
2013/2013, peso bruto total (PBT) 
mínimo 8.150 kg, direção 
hidráulica, tacógrafo. Cabine - 
Frontal em aço, equipada com ar 
condicionado frio e quente, para 03 
(três) passageiros. 
Direção:Hidráulica. Motor:Movido 
à óleo diesel, turbo a partir de 04 
cilindros em linha, Torque de no 

UND. 3    
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mínimo 50 kgfm; Potência a partir 
de 156 CV Injeção eletrônica de 
combustível. Câmbio:Transmissão 
manual sincronizada, com no 
mínimo 05 velocidades à frente e 
uma à ré. Suspensão dianteira: Eixo 
rígido em aço, amortecedores 
hidráulicos telescópicos de dupla 
ação com barra estabilizadora. 
Suspensão traseira: Eixo rígido, 
amortecedores hidráulicos 
telescópicos de dupla ação com 
barra estabilizadora. Freio: 
Totalmente à ar, nas rodas 
dianteiras e traseiras. 
Estacionamento: a ar, com câmara 
de molas acumuladoras, com 
atuação nas rodas traseiras e 
acionamento no painel de 
instrumentos,de serviço à ar, nas 
rodas dianteiras e traseiras. 
Chassi:Reforçado equipado com: 
carroceria do tipo Plataforma Auto 
Socorro, fabricada em chapa de aço 
xadrez e parede ¼ (6,35mm), com 
assoalho 3/16 (4,75mm), 6,2 de 
comprimento, redutor hidráulico 
com capacidade mínima de 06 
(seis) toneladas de força.  
Equipamento com: capacidade 
mínima para 04 (quatro) toneladas. 
Encosto de pneus reforçados,com 
suporte para transportes de 04 
(quatro) motocicletas 08 (oito) 
cintas para amarração,protetor 
para ciclista, para choques 
conforme resolução, caixa de 
ferramentas, caixa de comando, 
iluminação de serviço, farol auxiliar 
e caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE 

13 

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, cabine 
suplementar para no mínimo três 
pessoas; carroceria metálica; PBT 
mínimo de 11.000 kg; guindaste 
(munk) com 189 cv, acionado 
através de bomba hidráulica com 
três ou quatro lanças de 
acionamento hidráulico, alcance 
vertical entre 14,6 metros e 15,8 
metros, ângulo mínimo de giro de 
360º, ângulo de elevação mínimo 
da lança de 80º, pressão de 
trabalho mínima de 220 bar, duas 
patolas/sapatas dianteiras e duas 
traseiras extensíveis 
hidraulicamente. Especificação do 
cesto aéreo: cesto em fibra com 
isolamento elétrico de 1 kv; com 

UND. 3    
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capacidade para duas pessoas; 
ângulo de trabalho de -60º até 
+80°, com sistema de atuação suto 
nivelado e sonorizador, atendendo 
à norma regularizadora nr12. 
Caracterizado de acordo com 
layout fornecido pela contratante. 
QUILOMETRAGEM LIVRE 

14 

VEÍCULO, TIPO MOTOCICLETA, 
para uso em terrenos urbanos, 
rurais e estrada, motor de 01 
cilindro, 04 tempos, arrefecido a ar, 
com radiador de óleo, no mínimo 
291,60 cm³ de cilindradas, potência 
mínima de 26,10 CV, torque 
mínimo de 2,81 kgf.m, combustível 
a gasolina, cambio com no mínimo 
05 velocidades, tanque de 
combustível com capacidade 
mínima de 12,40 litros, partida 
elétrica, altura mínima do solo 
259,00 mm, freios dianteiro e 
traseiro a disco, pneu de uso misto. 
Deverá ser entregue com o 
grafismo padrão da Prefeitura. 
Equipamentos: protetor dianteiro 
para motor/pernas modelo policial 
em aço pintado, antena protetora 
rígida, instalada ao centro do 
guidão em aço para prevenção de 
acidentes com linhas de pipa, 
bagageiro com bauleto para 
acondicionamento de blocos, 
confeccionado em estrutura 
tubular, reforçado com pontos de 
apoio e capacidade para até 12 
quilos de carga, Caracterizado de 
acordo com layout fornecido pela 
contratante. QUILOMETRAGEM 
LIVRE. 

UND. 5    

15 

VEÍCULO DE PEQUENO PORTE 
COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 
BAÚ FRIGORIFICO, fabricação 
nacional, ano e modelo não inferior 
à data da contratação ou posterior, 
02 portas laterais, movido a etanol 
e gasolina, injeção eletrônica, 
potência do motor, não inferior a 
95 cv (com qualquer um dos 
combustivel), ar condicionado, 
vidros elétricos nas portas 
dianteiras, travas elétricas nas 04 
portas, ar quente, desembaçador 
do vidro traseiro. motor 1.6 ou 
superior , cor branco , sem 
motorisra, COM KM LIVRE 

UND. 1    
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas do 

Termo de Referência, obrigando-se, ainda, a: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

16 

VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HR BAÚ 
2.5 ,na cor branca, 2(duas) portas, 
capacidade mínima da cabine para 
03 (três) pessoas, jogo de tapetes 
de borracha, 04 (quatro) cilindros, 
ar condicionado na cabine, direção 
hidraulica, a capacidade de carga é 
de 1.800 kg, sem contar o peso dos 
três passageiros. o veículo tem 
4.850 mm de comprimento, 1.740 
mm de largura e 1.965 mm de 
altura. A distância entre os eixos é 
de 2.430 mm. 

UND. 1    

ITEM(NS) EXCLUSIVO(S) ME/EPP/MEI 

17 

VEÍCULO TIPO SEDAN, fabricação 
nacional, ano e modelo não inferior 
à data da contratação ou posterior, 
04 portas laterais, movido a etanol 
e gasolina, injeção 
eletrônica, potência do motor, não 
inferior a 95 cv (com qualquer um 
dos combustíveis), ar condicionado, 
vidros elétricos nas portas 
dianteiras, travas elétricas nas 04 
portas, ar quente, desembaçador 
do vidro traseiro. Motor 1.6 ou 
superior, cor branco, sem 
motorista, COM KM LIVRE. 

UND. 01    

18 

VEÍCULO, TIPO VEÍCULO TIPO 
CAMIONETE, cabine dupla, ano e 
modelo não inferior à data da 
contratação ou posterior, movido a 
etanol e/ou gasolina, potência do 
motor, não inferior a 140 cv (com 
qualquer um dos combustíveis), 
câmbio com 05 marchas a frente e 
uma a ré, direção assistida, ar 
condicionado, freio a disco nas 
rodas 
dianteiras, roda padrão mínimo aro 
r16, protetor motor e câmbio, jogo 
de tapetes, capacidade mínima de 
carga de 750 kg cor branca, ar-
condicionado, travas e vidros 
elétricos direção hidráulica, 
(etanol/gasolina), sem motorista, 
com km livre. 

UND. 01    

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL MENSAL/ANUAL   
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6.1.1. Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições contratadas, 

registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à Contratada, para correção das 

irregularidades apontadas; 

6.2. Efetuar os pagamentos através de nota de empenho, em até 10 (dez) dias úteis, do mês subsequente à prestação de 

serviços mediante a apresentação das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, devidamente atestadas pela 

Secretaria solicitante; 

6.3. Responsabilizar-se pelas eventuais multas sofridas em consequência do objeto locado, decorrentes de infrações de 

trânsito, durante o período de contratação, se comprovada à culpabilidade do condutor, mediante apuração realizada por 

órgãos oficiais, e desde que a Contratada encaminhe a notificação de infração e/ou a notificação de imposição de penalidade 

à Contratante no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, de forma a permitir a devida 

defesa e/ou identificação do condutor; 

6.4. Responsabilizar-se pela comunicação ao órgão de trânsito competente da identificação do condutor infrator, conforme 

disposto no Código de Trânsito Brasileiro; 

6.5. Responsabilizar-se pelo pagamento da franquia dos sinistros provocados, após comprovação da culpabilidade do 

condutor, mediante apuração realizada por órgãos oficiais, sendo devido o pagamento, até o montante de 1,0% (um por 

cento) do valor do veículo locado, de acordo com a Tabela FIPE;  

6.6. O pagamento especificado na cláusula décima. será devido por sinistro e estará limitado à quantia igual ou inferior a 1,0% 

(um por cento) do valor do veículo locado, de acordo com a Tabela FIPE; 

 

6.6.1. Considera-se sinistro: 

 

a) Colisão, incêndio, roubo ou furto; 

b) Danos pessoais e materiais contra terceiros; 

c) Danos pessoais contra passageiros. 

 

6.7. Nos casos não previstos na cláusula 6.6.1 e em se tratando de valores que extrapolem o montante de 1,0% (um por 

cento) do valor do veículo locado a responsabilidade será da CONTRATADA; 

6.8. Responsabilizar-se, mediante ressarcimento, pelos danos aos veículos objetos do contrato, quando devidamente 

comprovado em processo administrativo, o dolo ou culpa dos agentes públicos no fato causador dos prejuízos; 

6.9. Ainda que o dano tenha sido decorrente de fato cuja culpabilidade do agente público seja devidamente comprovada, a 

Contratada deverá cumprir fielmente os prazos de substituição dos veículos constantes do item 17 do Termo de Referência; 

6.10. Fiscalizar, através do Gestor do Contrato, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das 

cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes e comunicar, por escrito, diretamente à 

CONTRATADA, todas e quaisquer irregularidades ocorridas com os empregados desta, a fim de que sejam tomadas as devidas 

providências; 

6.11. Designar os servidores para acompanhamento da execução e da fiscalização da prestação dos serviços objeto do 

Contrato. 
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6.12. O abastecimento dos veículos é de responsabilidade do CONTRATANTE; 

6.13. O agente público responsável pelos danos ressarcirá os prejuízos ao erário mediante a devida ação regressiva; 

6.14. Exigir comprovação de pagamento do IPVA para liberação do pagamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas provenientes de infrações às leis de trânsito, que tenham sido causadas 

por irregularidades circunstanciais decorrentes de falha técnica do veículo, por omissão do CONTRATANTE; 

7.2. Responsabilizar-se pelo valor de sinistro que extrapole o montante de 1,0% (um por cento) do valor do veículo locado, 

após comprovação da culpabilidade do condutor, mediante apuração realizada por órgãos oficiais; 

7.3. Responsabilizar-se pelos serviços de remoção, despesas de guinchos, franquias de seguros, bem como outras despesas 

relativas a veículos sinistrados, indicando número de telefone para acionamento em caso de socorro mecânico, de 

empresa(s) especializada(s) no ramo e/ou guinchos próprios, de modo a propiciar a CONTRATANTE atendimento de 24 (vinte 

e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para remoção e substituição de veículos, em razão de 

defeitos mecânicos ou sinistro, cujo serviço deverá ser realizado em oficinas próprias ou a custo da contratada;  

7.4. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva, principalmente nos aspectos de 

controle e prazos previstos; 

7.5. Entregar todos os veículos com os documentos, chaves e equipamentos de segurança ao responsável da Secretaria 

solicitante; 

7.6. Manter em suas dependências veículos suficientes, para uso numa substituição imediata, com veículos do mesmo nível 

contratado, visto que qualquer problema que venha a ocorrer, o veículo deverá ser trocado, respeitando o limite de pelo 

menos 5% da quantidade locada.  

7.7. Arcar com pequenos reparos, tais como: troca de lâmpadas, troca de faróis e/ou vidros e/ou espelhos quebrados, 

substituição de correia do alternador, complemento do nível de óleo do motor, direção e freios, reparos em pneus e/ou 

outros de curta duração ou aqueles que representem as mesmas proporções destes exemplos serão executados em 

concessionária do fabricante do veículo e/ou oficinas próprias da CONTRATADA, com o objetivo de mantê-los em perfeito 

estado de funcionamento; 

7.8. Nas realizações de manutenções preventivas e corretivas em que haja a necessidade de troca de pneus, estes não podem 

ser recauchutados ou recondicionados; 

7.9. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e 

outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários que decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços a 

serem contratados; 

7.10. Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais necessidades de conserto, 

substituição de veículos, bem como qualquer ocorrência em relação ao contrato. 

7.11. Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta de quaisquer pagamentos de 

tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e outros. 
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7.12. Não será permitido à CONTRATADA utilizar-se das instalações físicas, nem de mão de obra da CONTRATANTE para a 

realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou com pequenos reparos ou avarias, seja ela de qual origem 

for, nos veículos objeto da locação. 

7.13. Emitir relatórios, quando solicitado, para a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, responsável pela 

gestão da ata de registro de preços, informando os órgãos que firmaram contrato de adesão com os respectivos itens e 

quantitativos ou outras informações necessárias para a gestão da Ata de Registro de Preços; 

7.14. A Contratada, além da disponibilização dos veículos necessários para a perfeita execução dos serviços descritos nesta 

Ata e da observância das obrigações previstas em lei e nas normas aplicáveis, obriga-se, ainda, a: 

 

7.14.1. Obedecer às especificações do objeto; 

7.14.2. Responsabilizar-se pela entrega do objeto contratado até as dependências do Contratante, ressaltando que todas 

as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da Contratada; 

7.14.3. Entregar o objeto no prazo estipulado; 

7.14.4. Substituir ou reparar o objeto contratual que, no momento da entrega, comprovadamente apresente condições de 

defeito ou em desconformidade com as especificações do termo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas por outro com as 

mesmas características, a contar da data de realização da inspeção; 

7.14.5. O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado, considerar-se-á como infração 

contratual; 

7.14.6. Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos seja ela de qual origem for; 

7.14.6.1. O deslocamento para manutenção deverá ser realizado por funcionário uniformizado da Contratada; 

7.14.6.2. Quando em deslocamento para manutenção, o veículo deverá ser transportado por guincho, ter um adesivo 

imantado nas portas, traseira e capô com os dizeres: "Em manutenção" e a logomarca da locadora, sendo terminantemente 

proibido que funcionário da Contratada assuma a condução da viatura, bem como o acionamento de sirenes e sinalizadores; 

7.14.6.3. A responsabilidade por qualquer dano ou multa no período de deslocamento para manutenção é inteiramente da 

Contratada; 

7.14.6.4. Não será permitido à Contratada utilizar-se das instalações físicas, nem de mão de obra do Contratante para a 

realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou com pequenos reparos ou avarias, seja ela de qual origem 

for, nas viaturas objeto desta locação; 

7.14.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo 

órgão interessado; 

7.14.8. Responsabilizar-se pelos serviços de remoção, despesas de guinchos bem como outras despesas relativas às 

viaturas sinistradas; 

7.14.9. Encaminhar as notificações de infração e/ou notificações de imposição de penalidade ao Contratante no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, de forma a permitir a devida defesa e/ou 

identificação do condutor pelo contratante; 
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7.14.10. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas, quando não cumprido o prazo estipulado no item anterior, ou 

quando não comprovada a culpabilidade do condutor; 

7.14.11. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva, principalmente nos aspectos 

de controle e prazos previstos, inclusive recall dos fabricantes. Quando em manutenção e de acordo com agendamento da 

Contratada, o veículo deve ser substituído por carro reserva, com as mesmas características; 

7.14.12. Os veículos reservas, entregues em substituição aos veículos em manutenção, deverão ter sempre idade inferior a 

30 (trinta) meses de fabricação, durante o período em que for utilizado pelo Contratante, devendo, também, possuir a 

identificação “RESERVA” em material adesivo; 

7.14.13. Não usar pneus recauchutados ou recondicionados; 

7.14.14. Substituir as viaturas por unidades do modelo do ano em curso, zero quilômetro e com as mesmas características, a 

cada 30 (trinta) meses, a contar da data de entrega do veículo, caso haja prorrogação do contrato; 

7.14.15. Entregar todas as viaturas abastecidas, na capacidade máxima do tanque, juntamente com os documentos, chaves 

e equipamentos de segurança ao responsável pela gestão do contrato; 

7.14.16. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos, contribuições, taxas e outros, 

bem como encargos trabalhistas e previdenciários que decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços a serem 

contratados; 

7.14.17. A Contratada deverá conhecer todas as normas referentes à utilização de veículos e viaturas, que poderá circular 

por todo o Estado de Pernambuco e eventualmente em outros Estados; 

7.14.18. A Contratada, em razão do bom funcionamento das viaturas locadas, somente utilizará equipamentos homologados 

pelo fabricante do objeto licitado, alvo de transformação veicular, comprovado através de declaração do fabricante dos 

veículos que atesta a homologação dos equipamentos, sob pena de rescisão contratual. A referida declaração será entregue 

ao Contratante juntamente com o objeto locado, quando aplicável; 

7.14.19. Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais necessidades de conserto, 

substituição de viaturas, bem como qualquer ocorrência em relação ao contrato, devendo manter um canal de atendimento, 

através de 0800, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, que aceite ligação de celular, para 

acionamento de emergência. Cada ocorrência registrada através de 0800 deverá gerar, automaticamente, um número de 

protocolo vinculado ao agendamento do atendimento; 

7.14.20. Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta de quaisquer pagamentos 

de tributos, impostos, contribuições, taxas e outros; 

7.14.21. Arcar com as despesas relativas às lavagens externas e internas (com aspiração) das viaturas, quando necessário e a 

pedido do Contratante, com periodicidade mínima quinzenal e sempre no horário de funcionamento do órgão/ente 

Contratante, devendo ser informado, previamente, ao menos um local para lavagem das viaturas; 

7.14.22. A relação de locais para lavagem dos veículos deve ser submetida à aprovação do Contratante; 

7.14.23. A aplicação/substituição de adesivos deve ser feita em local fechado, sem exposição à luz solar; 

7.14.24. Substituir ou complementar os adesivos às quais se refere o item anterior, quando desgastados ou tiver partes 

faltando; 
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7.14.25. Fornece em meio eletrônico (DOC, TXT, XLS, XML ou similar), junto com a nota fiscal/fatura de cada mês ou quando 

solicitado pelo Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, listagem atualizada de todas as viaturas objeto da locação, 

contendo na listagem a Razão Social do Contratante e da Contratada, placa dos veículos, combustível, motorização, tipo, 

modelo, fabricante, ano de fabricação e ano do modelo, Unidade Operacional e a data da entrega de cada veículo ao 

Contratante, data de assinatura e número do instrumento contratual referente, e o valor mensal de cada veículo locado; 

7.14.26. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, nos casos em que a Detentora da Ata apresentar 

justificativas aceitas pela Administração e a marca substituta efetivamente atenda às especificações da licitação de origem. 

Devendo ser emitido novo parecer técnico acerca do atendimento da especificação da nova marca pelo setor Gerenciador da 

Ata com ratificação posterior do Ordenador de Despesas do órgão Contratante; 

7.14.27. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido 

no §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual; 

7.14.28. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, 

inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo 

obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, 

aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato; 

7.14.29. Manter durante toda a execução do objeto registrado em Ata, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, em compatibilidades com as obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

 

8.1. O pagamento será mensal e efetuado de acordo com a quantidade locada, conforme o valor fixado na proposta pela 

CONTRATADA, em até 10 (dez) dias uteis do mês subsequente à prestação de serviços com apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto 

deste contrato. 

8.2. A CONTRATADA é responsável pelos pagamentos de quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato. 

8.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, fica 

convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data referida no subitem 83.3 e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga 

I = Índice de atualização financeira. Assim apurado: 
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I = (TX/100)/365 

TX = Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA 

 

8.5. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência 

8.6. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

9.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

10.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no 

parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

11.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 8.666 de 

21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

12.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução do seu 

objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo 

mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas. 

 

12.2. O CONTRATO poderá ser rescindido: 

 

I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 
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12.3. A rescisão de que trata o item 12.2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 

sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar; 

c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PENALIDADES 

 

13.1.  As licitantes, a detentora da ata e a contratada, conforme o caso, que incorram em infrações, sujeitam-se às seguintes 

sanções administrativas: 

 

13.1.1. Advertência; 

13.1.2. Multa; 

13.1.3. Impedimento de Licitar e Contratar com o Município do Paulista, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

 

13.2. As sanções previstas nos itens 13.1.1 e 13.1.3 poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa. 

13.3. Comete infração administrativa, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002, as licitantes, a detentora da 

ata e a contratada que: 

 

13.3.1. Convocada dentro do prazo de validade da proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços; 

13.3.2. Não assinar o contrato, enquanto vigente a Ata de Registro de Preços; 

13.3.3. Desistir injustificadamente de lance ofertado, deixar de entregar documentação exigida na licitação ou entregá-la fora 

do prazo; 

13.3.4. Não apresentar a garantia de execução contratual, no prazo assinalado no item 13.1 do Termo de Referência; 

13.3.5. Apresentar documentação falsa no certame licitatório ou na execução do contrato; 

13.3.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual; 

13.3.7. Falhar na execução do contrato, deixando de cumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas; 

13.3.8. Fraudar na execução do objeto; 

13.3.9. Comportar-se de modo inidôneo, nos quais se incluem atos como os descritos na Seção III do Capítulo IV da Lei nº 

8.666/93; 

13.3.10. Cometer fraude fiscal. 

13.4. A penalidade de advertência será aplicada em decorrência de faltas leves, que prejudiquem o andamento da licitação e 

da contratação, mas não acarretem prejuízos significativos para a Administração. 

 

13.5. A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras: 
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13.5.1. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do item do qual participou, 

observado o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser aplicada a 

quem cometer a infração prevista no item 10.3.3 deste contrato; 

13.5.2. Multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o item do qual participou ou é 

contratado, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser 

aplicada a quem cometer as infrações previstas nos itens 13.3.1 e 13.3.2, bem como àquele que sofreu a penalidade de 

advertência e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s); 

13.5.3. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o máximo de 2% (dois por 

cento), a ser aplicada a quem cometer a infração prevista no item 13.3.4; 

13.5.4. Por cometer a infração prevista no item 13.3.6 do Termo de Referência, multa moratória diária de até 1,6% (um 

inteiro e seis décimos por cento), calculada sobre o valor do contrato, por dia de atraso, na entrega dos veículos, conforme 

previsto na entrega do objeto presente no Termo de Referência; 

13.5.5. Por cometer a infração prevista no item 13.3.7 do Termo de Referência (falhar na execução do contrato, deixando de 

cumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas), multa compensatória: 

 

13.5.5.1. De 0,4% (quatro décimos por cento) até 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) do valor do contrato, por dia, 

quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais previstas no na entrega do objeto; 

13.5.5.2. De 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por ocorrência, 

quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais previstas no na entrega do objeto; 

 

13.5.5.3. De 0,4% (quatro décimos por cento) até 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) do valor do contrato, por 

ocorrência, quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais previstas na MANUTENÇÃO; 

13.5.5.4.  De 0,4% (quatro décimos por cento) até 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) do valor do contrato, por dia, 

quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais; 

13.5.5.5.  De 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por ocorrência, 

quando a contratada não cumprir as obrigações contratuais; 

13.5.5.6.  De 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) do valor do contrato, por hora, quando a contratada não 

cumprir as obrigações contratuais; 

13.5.5.7.  De 0,4% (quatro décimos por cento) até 4% (quatro por cento) do valor do contrato, por ocorrência, pelo 

descumprimento das demais obrigações não especificadas nesta Cláusula de Penalidades. 

13.6. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato nos casos das infrações previstas nos itens 13.3.5, 

13.3.8, 13.3.9 e 13.3.10. 

13.7. Além da multa, aplicável conforme os itens precedentes, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e 

contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento no CADFOR-PE, nos seguintes casos e condições: 

 

I. No cometimento das infrações previstas no item 13.3.3: 1 mês; 
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II. No cometimento das infrações previstas nos itens 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.4: até 6 meses; 

III. No cometimento da infração prevista no item 13.3.6: de 6 a 12 meses; 

IV. No cometimento das infrações previstas nos itens 13.3.5, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9 e 13.3.10: no mínimo, 12 (doze) 

meses. 

 

13.8. Na fixação das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Contrato, bem como dos prazos previstos no 

item 13.7, deverão ser observadas as seguintes circunstâncias: 

 

I. Proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 

II. Os danos resultantes da infração; 

III. Situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, 

no caso de aplicação de multa; 

IV. Reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção anterior; 

V. Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração, inclusive os antecedentes da empresa infratora. 

 

13.9. Em caso de reincidência ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (doze) meses, contados da data da abertura do novo 

processo punitivo, por infração prevista no termo de referência, e a data do registro de penalização administrativa por 

condenação de empresa em processo anterior, as faixas de multa e os prazos previstos no item 13.7 poderão ser majorados 

em até 50% (cinquenta por cento). 

 

13.10. A penalidade prevista no item 13.1.3 será registrada no Cadastro de Fornecedores Municipal, Estadual e Federal. 

13.11. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, 

disciplinado no Decreto Estadual nº 42.191, de 1º de outubro de 2015. 

13.12. Havendo indícios de cometimento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a 

documentação pertinente será encaminhada às autoridades competentes para apuração da conduta típica em questão.

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

14.1. A vigência do presente contrato será de ____________ meses.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

15.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, Estado de 

Pernambuco.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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16.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2022. 

 

 

 

_________________________________                                                                             _________________________________ 

SR. MARCELO MAURÍCIO GOMES DE MENEZES                                                                 REPRESENTANTE LEGAL                                                                         

Secretário de Segurança Cidadã, Mobilidade                                                                     Contratada 

e Defesa Civil  
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