
ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICÍPIO DE SIMÕES 

CNPJ: 06.553.853/0001-37 
Edifício Raimundo Aristides De Carvalho 

Rua João Raimundo de Oliveira, S/N, Centro, Simões/PI 
 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2018 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO:     

OBJETO:  

O presente Pregão Presencial tem como objeto a contratacã̧o de empresa para prestacã̧o de servico̧ 
de tecnologia de gestão e gerenciamento por sistema informatizado e integrado via web, em tempo 
real (real time) ou cartão magnético, permitindo a transmissão de dados e movimentacã̧o diária por 
software via internet, para manutencã̧o preventiva e corretiva de veićulos, com fornecimento, de 
peca̧s, acessórios, componentes, lubrificantes, pneus e materiais originais recomendados pelo 
fabricante, de acordo com as caracteriśticas de cada veićulo, por meio de concessionárias, oficinas 
multimarcas e centros automotivos, mão-de-obra mecânica, realizacã̧o de lavagens e servico̧s de 
borracharia além de reboques dos veićulos por empresas de transporte, por guinchamento em 
suspenso e socorro mecânico, visando suprir as necessidades de manutencã̧o dos veićulos do 
Município de Simões.  

TIPO DE 
LICITAÇÃO:  

Menor preco̧ por item/lote.  

ABERTURA 
DA SESSÃO  

Às 13:00 min do dia 31.01.2018.  

O MUNICÍPIO DE SIMÕES, ESTADO DO PIAUÍ, torna público para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro (a) 
e sua Equipe de Apoio, devidamente nomeados por Portaria de Designação do Pregoeiro e Comissão de Apoio, reunir-
se-ão na data e horário acima indicados, para realizar licitacã̧o na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor 
preco̧ por item/lote, para REGISTRO DE PREÇOS, em moeda nacional, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.  
O procedimento licitatório obedecerá aos preceitos de direito público e, em especial, as disposicõ̧es da Lei 10.520, 
de 17 de julho de 2.002, e do Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000, do decreto 7.892/13, do Decreto n.o 3.693, 
de 20 de dezembro de 2000, do Decreto 3.784, de 06 de abril de 2001, do Decreto no. 5.450 de 31 de maio de 2005, 
e subsidiariamente, ao disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracõ̧es, do Decreto n° 3.722, de 
09 de janeiro de 2001, do Decreto no 4.485, de 25 de novembro de 2002, da Lei Complementar 123/2006, do Decreto 
6.204/2007, da Lei N° 12.440/2011, dos demais dispositivos legais vigentes e, ainda, ficará subordinado às condicõ̧es 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
O Órgão Gerenciador desta licitacã̧o é o MUNICÍPIO DE SIMÕES, PI. 
 
1 - DO OBJETO  
1.1. O presente Pregão tem como objeto a implantacã̧o do Registro de Preco̧s, e sua posterior implementacã̧o para 
contratacã̧o de empresa para prestacã̧o de servico̧ de tecnologia de gestão e gerenciamento por sistema 
informatizado e integrado via web, em tempo real (real time) ou cartão magnético, permitindo a transmissão de 
dados e movimentacã̧o diária por software via internet, para manutencã̧o preventiva e corretiva de veićulos, com 
fornecimento, de peca̧s, acessórios, componentes, lubrificantes, pneus e materiais originais recomendados pelo 
fabricante, de acordo com as caracteriśticas de cada veićulo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e 
centros automotivos, mão-de-obra mecânica, realizacã̧o de lavagens e servico̧s de borracharia além de reboques dos 
veićulos por empresas de transporte, por guinchamento em suspenso e socorro mecânico, visando suprir as 
necessidades de manutencã̧o dos veićulos do Município de Simões, durante o periódo de 12 meses, a partir da data 
de assinatura da Ata de Registro de Preco̧s, conforme especificacõ̧es e estimativas de consumo, condicõ̧es e 
exigências para fornecimentos discriminadas no Termo de Referência, Anexo I, parte integrante deste Edital, 
independentemente de sua transcricã̧o;  
 
1.2. As quantidades previstas no presente edital são estimativas máximas, para um periódo da assinatura da ata, e 
este Município se reserva o direito de adquirir em cada item, quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, 
integral ou abster-se de adquirir algum item especificado; 
 
1.3. Durante a validade do Registro, a Licitante Vencedora não poderá alegar indisponibilidade de ofertar o servico̧, 
sob pena de lhe serem aplicadas as Penalidades previstas neste Edital;  
 
1.4. A descricã̧o detalhada do (s) item (ns) consta (m) do Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.  
 
2 – DA ABERTURA 
2.1. A abertura da presente licitacã̧o dar-se-á em sessão pública dirigida pelo (a) Pregoeiro (a), a ser realizada 
conforme indicado abaixo, de acordo com o disposto no Decreto 5.450/2005.  
DATA DE ABERTURA: 31.01.2018. HORA: 13:00min  
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3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1 – Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições dispostas neste Edital.  
 
3.2 – Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar do certame, sob coordenação do pregoeiro. 
 
3.3. Não poderão participar do presente Pregão, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes 
situações: 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal; 
b) Estejam sob regime de concordata ou falência; 
c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitações; 
d) Encontrem-se em processo de fusão, cisão ou incorporação; 
e) Tenham sofrido fato impeditivo superveniente; 
f) tenham funcionário ou membro servidor do Município como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador ou responsável técnico; 
g) servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  
 
4 – DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO ATO CONVOCATÓRIO  
4.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, protocolando o pedido até 
02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realizacã̧o do Pregão.  
 
4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou 
irregularidades supostamente existentes no Edital no prazo estipulado no subitem 4.1, hipótese em que a 
comunicacã̧o do suposto vićio não poderá ser aproveitada a tit́ulo de recurso. 
 
4.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao (à) pregoeiro (a), 
exclusivamente por meio eletrônico via internet.  
 
4.4. Não serão reconhecidas as impugnacõ̧es interpostas após o vencimento do prazo estabelecido no subitem 4.1. 
 
4.5. Acolhida peticã̧o contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizacã̧o do certame.  
 
5– DO CREDENCIAMENTO  
5.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura;  
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea 
"a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.  
 
5.2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que 
contenha foto.  
 
5.3 – Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma credenciada. 
 
5.4 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por 
ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  
 
5.5 – O não credenciamento equivale à renuncia, por parte do licitante, ao direito de apresentar lances durante a 
sessão e de praticar os demais atos inerentes ao certame, não implicando na sua desclassificação. 
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5.6 – Para os licitantes que não pretendem credenciar-se, a declaração de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, bem como os documentos de habilitação e proposta, deverão ser entregues 
ou encaminhados ao setor responsável pela licitação em envelopes separados. 
 
5.7 – Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração de pleno conhecimento 
e atendimento as exigências de habilitação, o envelope nº 01 – proposta de preço e o envelope nº 02 – habilitação. 
5.8 – Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, não cabe a desistência da 
proposta. 
 
6 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS, DA 
PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo 
III deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. Os casos omissos serão decididos pelo(a) 
Pregoeiro(a) no momento da sessão, com registro da ocorrência em ata. 
6.1.1 – A declaração acima referida deverá ser subscrita pelo representante legal ou pelo procurador caso este tenha 
outorga para tal. 
6.1.2 – Caso o licitante credenciado não apresente a declaração acima referida, poderá firmá-la na própria sessão ou 
fazê-la oralmente sendo registrada em ata. 
 
6.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes 
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
Envelope nº 1 – Proposta de Preços 
Pregão nº  
Empresa: 
Envelope nº 2 – Habilitação ou Documentos Habilitatórios 
Pregão nº  
Empresa: 
 
6.3 – A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, 
legalmente habilitado.  
 
6.4 – A documentação necessária à habilitação dos licitantes deverá ser entregue obrigatoriamente em 01 (uma) via 
e, também, deverá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 
ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do artigo 32 da lei nº 
8.666/93.  
 
7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA 
7.1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  
b) número do Pregão;  
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, 
em conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital;  
d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão 
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;  
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, assegurado o direito de revisão e atualização na 
forma legal. 
f) Para o preço unitário, serão aceitas somente 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
 
7.2 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
 
7.3 – Não será admitida taxa de administração negativa.  
 
7.4 – Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço por extenso. 
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7.5 – A falta da data, rubrica, CNPJ e/ou endereço completo, ou outras falhas sanáveis, poderá ser 

suprida pelo Representante Legal ou procurador na sessão, desde que tenha poderes para este fim. 
 
7.6 – A empresa deverá fornecer como parte da proposta: 
7.6.1 – Declaração de que o fornecedor do objeto conhece e aceita a todas as regras contidas neste Edital. 
 
7- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
7.1 – O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem 
respeito a: 
7.1.1 – Documentos obrigados pela Constituição: 
a) Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do 
art. 13 do Decreto n.º 3.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos. 
7.1.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 
a) Contrato social e o último aditivo; e 
b) Cópia da cédula de identidade dos sócios; 
7.1.3 – Documentos relativos à regularidade fiscal: 
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União e 
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado e 
Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do 
Município e Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
d) Cópia atualizada do CNPJ; 
e) Cópia do CPF dos sócios; 
f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei n.º 8.036/90); e 
h) Certidão Negativa de Débito - CND (Lei n.º 8.212/91), expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
i)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT,conforme lei 12.440/2014. 
7.1.4 – Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente chancelado pela Junta 
Comercial acompanhada da Declaração de Habilitação Profissional – DHP Eletrônica, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. Será aceito Balanço patrimonial pela sua modalidade eletrônica (SPED), no 
entando, deverá ser apresentado o comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital ao SPED Contábil, 
juntamente com o termo de autenticação eletrônica realizada pela Junta Comercial; e 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.    
7.1.5 – Documento relativo à qualificação-técnica: 
a) Declaração (ões), expedida (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, que ateste (m) que a licitante 
prestou à(s) declarante(s) serviços compatíveis com os do objeto deste Pregão Presencial. 
7.1.6 – Outros documentos: 
a) Alvará de licença de funcionamento; 
7.1.6 - No caso dos subitens "a", "b", "c" e "h", do item 7.1.3, poderão os participantes desta licitação, caso 
comprovem serem Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), usufruírem do benefício previsto nos 
artigos 42 e 43, da Lei Complementar Federal nº. 123/06, c/c artigo 38, da Lei Municipal nº. 262/11, que assim dispõe: 
7.1.6.1 - A comprovação da regularidade fiscal da ME e da EPP somente será exigida para efeitos de contratação e 
não como condição para participação na habilitação, o que não exclui o dever dos licitantes apresentarem os 
documentos exigidos, mesmo com pendências; 
7.1.6.2 - Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis ao licitante com a restrição, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for declarado o vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa; 
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7.1.6.3 - Em não ocorrendo a regularização da documentação no prazo acima mencionado, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
7.2 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas 
as expedidas até 90 (noventa) dias contadas da data constante do documento.  
 
7.3 – Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos 
requeridos neste Edital e seus anexos. 
 
7.4 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital 
e seus anexos poderá o(a) pregoeiro(a) considerar o proponente inabilitado. 
 
7.5 – Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da Matriz ou todos em nome da 
Filial exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz e referir-se ao local da sede do 
interessado. 
 
8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO; 
8.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com 
o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
8.2 – Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento 
aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do Edital e, em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
8.3 – Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços o(a) Pregoeiro(a) procederá a verificação da 
conformidade destas com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexo, sendo desclassificadas as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, o que, para tal verificação, o 
Pregoeiro poderá contar com assessoria técnica; 
b) Que contenham preço manifestamente inexeqüível, assim considerado aqueles que não venham a ter demonstrado 
sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de 
mercado. 
8.3.1 – Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o(a) pregoeiro(a) suspenderá o pregão e 
estabelecerá uma nova data com prazo não superior a 3 (três) dias úteis para o recebimento de novas propostas.  
 
8.4 – Erros aritméticos serão retificados da seguinte forma: 
a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário 
pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido; 
b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores 
escritos por extenso. 
c) Se o proponente não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será desclassificada. 
 
8.5 – As propostas selecionadas para a etapa de lances, observarão aos seguintes critérios: 
a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela.  
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas 
que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 
c) No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 
 
8.6 – Se dentre as propostas apresentadas inicialmente por escrito, houver empate, o pregoeiro procederá o sorteio 
na forma do parágrafo 2º do Art. 45 da Lei. 8666/93, para estabelecer qual dos licitantes empatados deve oferecer o 
lance primeiro. 
 
8.7 – O(a) Pregoeiro(a) poderá no decorrer da sessão estipular, para novos lances, parâmetros ou percentagem de 
redução sobre o menor preço (margem de lance). 
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8.8 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente de valor.  
8.8.1 – A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante 
daquela etapa de lance e na manutenção do último preço apresentado para efeito de ordenação dos próximos lances. 
 
8.9 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 
observada a redução mínima entre os lances. 
 
8.10 – O Pregoeiro poderá, no decorrer da sessão determinar o tempo de que dispõem os licitantes para ofertarem 
seus lances orais. 
 
8.11 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances ou conforme determinar o pregoeiro no momento da sessão.  
 
8.12 – Não poderá haver desistências dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as penalidades 
previstas no edital. 
 
8.13 – Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de 
lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado e aceito pelo 
Pregoeiro.  
 
8.14 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vista a reduzir ainda mais o preço.  
 
8.15 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito.  
8.15.1 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários do material, 
bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, no prazo a ser definido pelo pregoeiro. 
8.16 – Considerada aceitável a oferta de menor preço para o item, somente será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação quando concluído o julgamento de todos os demais itens. 
 
8.17 – Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de 
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
a) Substituição de documentos mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
b) Apresentação de documentos, quando por indisponibilidade dos meios eletrônicos, não for possível a verificação. 
b).1 – Neste caso o Pregoeiro decidirá sobre o prazo a ser concedido à licitante para a comprovação de habilitação. 
b).2 – A não apresentação do(s) documento(s) no prazo estipulado pelo pregoeiro, implicará na inabilitação da 
licitante.   
8.17.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de 
obtenção por meio eletrônico, exceto por impossibilidade devidamente justificada.  
8.17.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento 
da verificação. 
 
8.18 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará 
a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta, ou mais, 
aceitável cujo autor(es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será(ão) declarado(s) vencedor(es).  
 
8.19 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) será(ao) 
habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame.  
 
8.20 – Será advertido pelo (a) pregoeiro(a) o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, 
podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.  
 
9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em 
campo próprio do sistema, manifestar sua intencã̧o de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 
para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
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apresentarem contra-razões em igual prazo, que comeca̧rá a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  
9.1.1. Quando da apresentacã̧o das razões e contra-razões, os licitantes interessados poderão enviar via postal ou 
protocolar no endereco̧ constante do preâmbulo deste Edital, dentro dos prazos acima estabelecidos, documentacã̧o 
complementar para subsidiar sua argumentacã̧o. 
 
9.2. A falta de manifestacã̧o imediata e motivada da intencã̧o de interpor recurso, no momento da sessão pública 
deste Pregão Eletrônico, implicará decadência desse direito da licitante, ficando o (a) pregoeiro (a) autorizado (a) a 
adjudicar o objeto ao licitante vencedor.  
 
9.3. O acolhimento de recurso importará a invalidacã̧o apenas dos atos insuscetiv́eis de aproveitamento.  
 
9.4. Não serão conhecidos os recursos interpostos, enviados por fac-siḿile ou com os respectivos prazos legais 
vencidos.  
 
9.5. Julgados os recursos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito Municipal fará a 
adjudicacã̧o do objeto licitado à licitante declarada vencedora e homologará a licitacã̧o.  
 
10 - DA CONTRATAÇÃO  
10.1. As obrigacõ̧es decorrentes da presente licitacã̧o serão formalizadas por termo de Contrato especif́ico, celebrado 
entre a o Município de Simões, doravante denominado Contratante, e a licitante vencedora, que observará os termos 
da Lei 8.666 e demais disposições aplicáveis. 
 
10.2. Antes da Contratacã̧o, a CONTRATANTE pode exigir da contratada os seguintes documentos: 
a) Cópia autenticada da última alteracã̧o contratual; e certidão da junta comercial atestando que a mesma é a última. 
b) Cópia autenticada do alvará de funcionamento da matriz e, também, da filial, caso o servico̧ seja prestado por esta. 
Locais conhecidos como “endereco̧s operacionais”, deverão apresentar os documentos acima se de fato servirem 
como base para a operacã̧o do servico̧. 
 
10.3. A empresa adjudicatária do certame fica obrigada a assinar o contrato respectivo, no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da convocacã̧o, sob pena de perda do direito de adjudicacã̧o e de aplicacã̧o das sancõ̧es administrativas 
cabiv́eis. 
 
10.4. Caso o licitante vencedor não cumpra os itens do edital, dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua 
proposta, sujeitar-se-á às sancõ̧es cabiv́eis, reservando-se ao Município de Simões o direito de, independentemente 
de qualquer aviso ou notificacã̧o, revogar a licitacã̧o ou convocar os remanescentes. 
10.4.1. Na convocacã̧o dos licitantes remanescentes, será observada a classificacã̧o final da sessão originária do 
pregão. 
10.4.2. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de habilitacã̧o na data 
da primeira sessão. 
10.4.3. Os concorrentes remanescentes convocados na forma do subitem anterior se obrigam a atender a convocacã̧o 
e a assinar o contrato respectivo, no prazo fixado pelo Município de Simões, ressalvados, os casos de vencimento das 
respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabiv́eis no caso de recusa ou de não atendimento das condicõ̧es 
de habilitacã̧o. 
 
10.5. Incumbirá à contratante providenciar, à sua conta, a publicacã̧o do extrato do Contrato, nos termos do Art. 61, 
da Lei 8.666. O mesmo procedimento será adotado em relacã̧o aos possiv́eis termos aditivos. 
 
10.6. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura ou data definida em ordem de servico̧, 
podendo ser prorrogada nos termos da Lei.  
 
11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
11.1. A existência da Ata Registro de Preco̧s registrada não obriga a Administracã̧o a firmar as contratacõ̧es que deles 
poderão advir, facultando-se a realizacã̧o de licitacã̧o especif́ica para a aquisicã̧o pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condicõ̧es. 
 
11.2. A classificacã̧o será mantida durante 12 (doze) meses, a partir da data de homologacã̧o, exceto nos casos em 
que houver exclusão do SRP (Sistema de Registro de Preco̧s), a tit́ulo de penalidade imposta pela Administracã̧o.  
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11.3. Homologado o resultado da licitacã̧o, o Município de Simões convocará os interessados para assinatura da Ata 
de Registro de Preco̧s, que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condicõ̧es estabelecidas. 
 
11.4. Constarão da Ata de Registro de Preco̧s, todas as informacõ̧es necessárias à: 
11.4.1. Identificacã̧o do processo;  
11.4.2. Caracterizacã̧o do objeto; 
11.4.3. Identificacã̧o das empresas; 
11.4.4. Preco̧s ofertados pelas classificadas, item a item; 
11.4.5. Direitos e responsabilidades das partes. 
 
11.5. A Ata de Registro de Preco̧s será lavrada em tantas vias quantas forem às empresas classificadas. 
 
11.6. E ́obrigatória a assinatura da Ata de Registro de Preco̧s pelas partes envolvidas, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da convocacã̧o do Município de Simões, aplicando-se, em caso de descumprimento, o disposto no 
Parágrafo Segundo, do art. 64, da Lei 8666/93; 
11.6.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preco̧s poderá ser prorrogado 
uma única vez, por igual periódo, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso, e desde que 
aceite por este órgão público. 
 
11.7. E ́facultado ao Município de Simões, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preco̧s no prazo e 
condicõ̧es estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacã̧o, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condicõ̧es propostas ao  primeiro classificado, inclusive quanto aos preco̧s, ou revogar a licitacã̧o para 
o item, independentemente da aplicacã̧o das sancõ̧es previstas neste edital. 
 
11.8. Se a proposta da licitante vencedora não atender ao quantitativo total estimado para a contratacã̧o, respeitada 
a ordem de classificacã̧o, poderão ser convocados tantos quantos for necessário para alcanca̧r o total estimado, 
observado o preco̧ da proposta vencedora. 
 
11.9. A Ata de Registro de Preco̧s poderá sofrer alteracõ̧es, obedecidas a disposicõ̧es contidas no art. 65 da Lei no 
8.666, de 1993, exceto no que se refere a acréscimos de quantitativos. 
 
11.10. O preco̧ registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual reducã̧o daqueles praticados no mercado, 
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociacõ̧es junto aos fornecedores. 
11.10.1. A revisão dos preco̧s dar-se-á, para a manutencã̧o do equilib́rio econômico-financeiro da Ata, cuja 
comprovacã̧o se admitirá através de Planilha de custos demonstrativa da reducã̧o ou majoracã̧o e após ampla 
pesquisa de mercado. 
11.10.2. A revisão dos preco̧s terá que ser devidamente justificada e acompanhada de documentos comprobatórios. 
11.10.3. Quando o preco̧ inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preco̧ praticado 
no mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando à negociacã̧o para reducã̧o de preco̧s e sua adequacã̧o ao praticado pelo mercado; 
b) frustrada a negociacã̧o, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacã̧o; 
11.10.4. Quando o preco̧ de mercado tornar-se superior aos preco̧s registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicacã̧o da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicacã̧o ocorrer antes do recebimento do empenho; 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacã̧o. 
 
11.11. Caso o Município de Simões já tenha emitido a (s) Nota (s) de Empenho para a realizacã̧o do servico̧ e, a 
empresa não tenha ainda realizado o pedido de revisão de preco̧s, este não incidirá sobre o (s) pedido (s) já 
formalizado (s) e empenhado (s).  
 
11.12. O Município de Simões terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise do pedido de revisão; 
11.12.1. Durante o periódo de análise do pedido de revisão, a Licitante terá que efetuar as entregas dos pedidos pelos 
preco̧s registrados na Ata. 
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11.13. Após o pedido de revisão e no caso de sua aceitacã̧o, o Município de Simões providenciará 

o reforco̧ dos valores pertinentes ao servico̧ empenhado durante o periódo de análise. 
 
11.14. A Licitante vencedora obrigar-se-á em realizar as entregas pelos preco̧s registrados, caso o pedido de revisão 
seja julgado improcedente. 
 
11.15. O não cumprimento da entrega nas condicõ̧es estabelecidas implicará na pena de suspensão do direito de 
licitar pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto em lei. 
 
11.16. Não havendo êxito nas negociacõ̧es, o órgão gerenciador deverá proceder à revogacã̧o da Ata de Registro de 
Preco̧s, adotando as medidas cabiv́eis para obtencã̧o da contratacã̧o mais vantajosa. 
 
11.17. A Nota de Empenho será encaminhada à empresa vencedora, por meio de Fax ou outros meios. O prazo de 
execucã̧o do servico̧ previsto no Termo de Referência será contado a partir da data do recebimento.  
 
11.18. O Município de Simões nomeará um fiscal para acompanhamento dos servico̧s, conforme previsto no artigo 
67 da Lei N° 8.666/93. Cada contratada designará um representante que deverá ser facilmente localizado caso 
necessário.  
 
12 – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS  
12.1. O Município de Simões fiscalizará o servico̧ em execucã̧o e o executado para averiguar a sua perfeicã̧o e 
tempestividade durante todo o cumprimento do contrato, nos termos das condicõ̧es estabelecidas no Termo de 
Referência – Anexo I, e nas demais constante deste instrumento. 
 
12.2. À fiscalizacã̧o do Município de Simões cabe anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execucã̧o do contrato, determinando o que for necessário à regularizacã̧o das faltas observadas.  
 
12.3. Quaisquer exigências da fiscalizacã̧o, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 
Adjudicatária, sem ônus para este Município de Simões. 
 
12.4. Os servico̧s deverão atender rigorosamente às especificacõ̧es deste edital e das respectivas propostas. A 
execucã̧o dos mesmos fora de prazo ou aquém das especificacõ̧es indicadas implicará na recusa por parte do 
Município de Simões e no conseqüente inadimplemento da Contratada, sujeito às penalidades cabiv́eis.  
 
12.5. A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, refazer, remover, reconstituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vićios, defeitos, imperfeicõ̧es, impropriedades ou 
incorrecõ̧es na execucã̧o. 
 
12.6. A empresa contratada é responsável, ademais, por danos, prejuiźos e lucros cessantes causados, direta ou 
indiretamente, ao Município de Simões ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucã̧o dos servico̧s, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacã̧o ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  
 
12.7. O recebimento e todos os pagamentos serão fiscalizados pela Administracã̧o sempre na preservacã̧o do 
interesse público.  
 
13 - DO PAGAMENTO  
13.1. Os pagamentos referentes às Notas de Empenho dos servico̧s executados serão efetuados em até 15 (quinze) 
dias úteis após a apresentacã̧o das respectivas notas fiscais ao setor financeiro da contratante (solicitante) do 
Município de Simões, devidamente atestado pelo fiscal designado para o Contrato.  
 
13.2. Os pagamentos serão procedidos por meio de ordem bancária, através de crédito em conta corrente da 
Contratada. 
 
13.3. O Município de Simões não acatará a negociacã̧o de duplicatas com bancos ou outras instituicõ̧es financeiras. 
 
13.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a Contratada.  
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13.5. Os pagamentos ficam condicionados à comprovacã̧o dos requisitos de habilitacã̧o na 

licitacã̧o, averiguada no dia do pagamento.  
 
13.6. No pagamento serão observadas as retencõ̧es, de acordo com a legislacã̧o e normas vigentes, no âmbito da 
União, Estado e Municiṕio; 
 
13.7. A critério da Contratante poderão ser utilizados valores devidos à contratada para pagamento de multa aplicada 
em decorrência de sancã̧o administrativa imposta, em regular procedimento.  
 
13.8. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscricã̧o 
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacã̧o e propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.  
 
14 – DAS PENALIDADES  
14.1. Pela inexecucã̧o total ou parcial deste contrato a Administracã̧o poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as sancõ̧es nos termos dos Arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, Art. 7o da Lei 
10.520/2002 e demais legislacõ̧es vigentes, conforme o caso. 
 
14.2. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo.  
 
14.3. A aplicacã̧o da penalidade ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da intimacã̧o do ato. 
 
14.4. Das penalidades de que tratam às alińeas “a” a “c” cabe recurso ou pedido de representacã̧o, conforme o caso, 
na forma constante deste Edital.  
 
14.5. A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigacõ̧es assumidas, desde 
que sua gravidade, mediante justificativa, não recomende a aplicacã̧o de outra penalidade.  
 
14.6. A multa, quando for o caso, corresponderá a até 20% (vinte por cento) do total adjudicado/empenhado para a 
inadimplente e deverá ser depositada na Conta Movimento do Município de Simões, conforme conta, agência e 
código de deposito a serem informados, num prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados da data de ciência 
de sua imposicã̧o, podendo o Município de Simões descontá-la, na sua totalidade, da fatura ou do saldo 
remanescente;  
14.6.1. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sancõ̧es, não terá caráter 
compensatório e a sua cobranca̧ não isentará a obrigacã̧o de indenizar eventuais perdas e danos; 
14.6.2. No caso de inadimplemento da multa, ocorrerá a incidência de juros e atualizacã̧o monetária, a serem 
calculados com base na taxa SELIC, com termo inicial para seu cálculo a partir da data do inadimplemento.  
 
14.7. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Administracã̧o Pública Municipal poderá ser 
aplicada à licitante ou à contratada, nos seguintes casos:  
a) não apresentacã̧o, na sessão do pregão, da documentacã̧o exigida para o certame, no todo ou em parte;  
b) apresentacã̧o de documentos falsos ou falsificados; 
c) recusa em manter a proposta, observado o prazo da sua validade; 
d) prática de atos ilićitos visando frustrar os objetivos do pregão;  
e) cometimento de falhas ou fraudes na execucã̧o do contrato; 
f) condenacã̧o definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
g) prática de atos ilićitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com o Município de Simões. 
 
14.8. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentacã̧o falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucã̧o de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucã̧o do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Municiṕio, sem prejuiźo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominacõ̧es legais.  
 
15 – DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO  
15.1 O valor total estimado para a presente licitacã̧o é R$ 309.000,00 (trezentos e nove mil reais), e o mesmo 
encontra-se devidamente detalhado no Termo de Referência (anexo I) deste edital.  
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16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
16.1. As despesas decorrentes desta licitacã̧o correrão à conta de recursos financeiros especif́icos, alocados no 
Município de Simões, contido no orca̧mento de 2018, os quais serão detalhadamente discriminados quando da 
emissão da respectiva Nota de Empenho.  
 
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
17.1. A Empresa interessada deverá examinar cuidadosamente o presente Edital e seus anexos, bem como ter pleno 
conhecimento da legislacã̧o pertinente, pois alegacõ̧es de desconhecimento das suas disposicõ̧es não serão aceitas 
para justificar eventuais divergências ou erros existentes em seus documentos de habilitacã̧o ou na proposta.  
 
17.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliacã̧o da disputa entre as 
interessadas, atendidos o interesse público e o da Administracã̧o, sem comprometimento da seguranca̧ da 
contratacã̧o. 
 
17.3. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que 
seja possiv́el a afericã̧o da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realizacã̧o da sessão 
pública deste Pregão que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame, bem como a finalidade 
e a seguranca̧ da futura contratacã̧o.  
 
17.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inićio e inclui-se o do vencimento, 
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município de Simões, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário.  
 
17.5. A autoridade titular do órgão promotor do certame somente poderá revogar a presente licitacã̧o por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofićio ou mediante provocacã̧o de terceiros, mediante ato escrito e 
fundamentado.  
 
17.6. No caso de alteracã̧o deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizacã̧o do Pregão, este prazo será 
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracã̧o não afetar a formulacã̧o das propostas. 
 
17.7. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da Justica̧ 
Simões.  
 
17.8. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitacã̧o, será marcada nova data para a 
sessão da licitacã̧o. 
 
17.9. A cópia do Edital e seus Anexos quando enviados por e-mail serão gratuitamente fornecidos, mediante recibo 
ou solicitacã̧o por escrito, no horário 08h às 12h, na sede do Município de Simões. Os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados neste mesmo endereco̧. 
 
17.10. As situacõ̧es não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de forca̧ maior, serão 
resolvidas pelo (a) Pregoeiro (a) ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do pregão e 
observada a legislacã̧o.  
 
Simões, 16 de janeiro de 2018.  
 
__________________________________ 
Presidente CPL/Pregoeiro 
 
__________________________________ 
Secretario CPL 
 
__________________________________ 
Membro CPL 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 
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1 – OBJETIVO  

1.1. Contratar pessoa jurid́ica especializada para a prestacã̧o de servico̧s utilize tecnologia de gestão e gerenciamento 
por sistema informatizado e integrado via web, em tempo real (real time) ou cartão magnético, permitindo a 
transmissão de dados e movimentacã̧o diária por software via internet para manutencã̧o preventiva e corretiva de 
veićulos, com fornecimento, de peca̧s, acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo fabricante, 
de acordo com as caracteriśticas de cada veićulo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros 
automotivos, mão-de-obra mecânica, com o fornecimento de lubrificantes, realizacã̧o de lavagens e servico̧s de 
borracharia além de reboques dos veićulos por empresas de transporte, por guinchamento em suspenso e socorro 
mecânico, visando suprir as necessidades de manutencã̧o dos veićulos do Município de Simões.  
 
2 – JUSTIFICATIVA  
2.1 Os veićulos pertencentes ao patrimônio do Município de Simões necessitam de manutencã̧o preventiva e 
corretiva para seu perfeito funcionamento, tendo em vista, o desgaste natural pelo tempo e a utilizacã̧o dos mesmos 
em atividades institucionais.  
 
2.2 Visando a melhor qualidade no trato com o bem público, maior eficiência, celeridade, economicidade, controle, 
precisão das informacõ̧es e reducã̧o do tempo de compilacã̧o e análise de dados; 
 
2.3 Reduzir os custos e aprimorar a qualidade dos servico̧s que envolvem a manutencã̧o e funcionalidade da frota de 
veićulos;  
 
2.4 Alcanca̧r condicõ̧es ideais para desenvolver uma regular manutencã̧o preventiva e corretiva dos veićulos, através 
de um controle mais eficiente desses servico̧s; 
 
2.5 Permitir maior agilidade e dinamismo na prestacã̧o dos servico̧s de transporte; 
 
2.6 Por se tratar de servico̧s que sua interrupcã̧o ou descontinuidade afeta diretamente a atividade fim, assim 
tornando-se evidente a necessidade de uma contratacã̧o de natureza continuada nos termos do inciso II, do artigo 
57 da Lei 8.666/93.  
 
3 – MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO  
3.1. Será realizada licitacã̧o na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL– REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “Menor preco̧ 
por item/lote”, conforme disposicõ̧es da Lei no 10.520, de 17/07/2002; pelo Decreto no 3.555, de 08/08/2000; 
Decreto no 3.693, de 20/12/2000; Decreto no 3.784, de 06/04/2001; Decreto 3.722, de 09/01/2001, alterado pelo 
Decreto 4.485, de 25/11/2002; Decreto 5.450, de 31/05/2005, Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, Decreto 
6.204, de 05/09/2007 e Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e, subsidiariamente, pela Lei n.o 8.666, de 
21/06/1993 e suas alteracõ̧es, bem como demais legislacõ̧es pertinentes.  
 
4 – OBJETO  
4.1. Contratacã̧o de pessoa jurid́ica especializada na prestacã̧o de servico̧s que utilize tecnologia de gestão e 
gerenciamento por sistema informatizado e integrado via web, em tempo real (real time) ou cartão magnético, 
permitindo a transmissão de dados e movimentacã̧o diária por software via internet para manutencã̧o preventiva e 
corretiva de veićulos, com fornecimento, de peca̧s, acessórios, componentes, lubrificantes, pneus e materiais 
originais recomendados pelo fabricante, de acordo com as caracteriśticas de cada veićulo, por meio de 
concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos, mão-de-obra mecânica, realizacã̧o de lavagens e 
servico̧s de borracharia além de reboques dos veićulos por empresas de transporte, por guinchamento em suspenso 
e socorro mecânico, visando suprir as necessidades de manutencã̧o dos veićulos do Município de Simões.  
 
5 – DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS  
5.1 - Os servico̧s serão executados, observando-se os parâmetros conforme abaixo:  
a) Sistema de gerenciamento informatizado e via internet; 
b) Permitir a geracã̧o de relatórios gerenciais; 
c) Cartões individuais dos veićulos cadastrados e de substituicã̧o;  
d) Portal próprio de acesso à ferramenta de gestão do sistema; 
e) Processo de consolidacã̧o de dados e emissão de relatórios pela Internet para a CONTRATANTE; 
f) O atendimento dos servico̧s de manutencã̧o bem como o fornecimento de materiais deverá ocorrer por meio de 
rede de oficinas multimarcas, centros automotivos e concessionárias, em caráter contińuo e ininterrupto, que inclui 
o fornecimento de peca̧s, acessórios e componentes, abrangendo todas as áreas e especialidades afetas à integridade 
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dos veićulos e relativos à manutencã̧o preventiva e corretiva, análise, avaliacã̧o, diagnóstico, 

desmontagem, montagem, retificacã̧o, reparacã̧o, correcã̧o, restauracã̧o, pintura, reposicã̧o, complementacã̧o e 
conservacã̧o.  
5.2 Manutencã̧o Preventiva  
Compreenderá o exame do veićulo em condicõ̧es de uso e funcionamento, visando identificar e prevenir a ocorrência 
de possiv́eis defeitos. Estes servico̧s constam de verificacã̧o da parte elétrica, eletrônica, motor, suspensão, vidros, 
cambagem, pneus, balanceamento, alinhamento, sistema de refrigeracã̧o, ar-condicionado, servico̧s de tapeca̧ria, 
estofamento, mecânica em geral e outros, tudo de acordo com os manuais e normas técnicas especif́icas para cada 
veićulo. Compreende ainda a limpeza geral, lubrificacã̧o e teste geral de funcionamento, bem como laudo técnico da 
condicã̧o do veićulo;  
São exemplos de manutencã̧o preventiva:  
a) troca de pneus; 
b) protetores e câmaras; 
c) aplicacã̧o de pelićulas; 
d) alinhamento e balanceamento de rodas; 
e) troca de óleo do motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, liq́uido de arrefecimento, filtro de óleo, de ar e de ar 
condicionado; 
f) lubrificacã̧o de veićulos; 
g) reposicã̧o de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador; substituicã̧o de itens do motor; limpeza de 
motor e de bicos injetores; 
h) regulagem de bombas e bicos injetores; 
i) troca de lonas e pastilhas de freio, mangueiras; 
j) outros servico̧s constantes no manual dos veićulos/equipamentos.  
 
5.3 Manutencã̧o Corretiva e Pesada  
E ́aquela destinada a remover os defeitos apresentados pelos veićulos, compreendendo, reparacã̧o, substituicã̧o de 
peca̧s, restauracã̧o de componentes e todas as atividades necessárias à garantia do perfeito funcionamento do 
veićulo e ou implemento defeituoso, conforme os manuais e normas técnicas especif́icas. Compreenderão os servico̧s 
na parte elétrica, eletrônica, motor, suspensão, pneus, cambagem, balanceamento, vidros, alinhamento, sistema de 
refrigeracã̧o, ar-condicionado, servico̧s de tapeca̧ria, estofamento, mecânica em geral, e outros, inclusive teste geral;  
São exemplos de manutencã̧o corretiva: 
a) servico̧s de retif́ica de motor; montagem e desmontagem de jogo de embreagem; 
b) servico̧s de instalacã̧o elétrica; 
c) servico̧s do sistema de injecã̧o eletrônica; 
d) capotaria; tapeca̧ria; funilaria e pintura; 
e) servico̧s no sistema de arrefecimento; 
f) servico̧s no sistema de ar condicionado; 
g) reboque de veićulos; 
h) entre outros da espécie. 
 
5.5 Servico̧ especializados em transporte por guinchamento em suspenso para remocõ̧es e socorro mecânico.  
 
6 – DA GESTÃO DO SISTEMA  
O sistema de gerenciamento deverá oferecer as seguintes facilidades:  
6.1. Em relacã̧o ao fluxo operacional:  
6.1.1.  A licitante deverá apresentar rede de no mińimo 3(três) credenciadas e equipadas para aceitar as transacõ̧es 
via cartão magnético ou sistema especializado. 
6.1.2.  A relacã̧o da frota poderá sofrer acréscimo ou reducã̧o.  
6.1.3.  Todas as atualizacõ̧es do sistema deverão ser repassadas para o fiscal nomeado pelo Município de Simões;  
 
6.2. Em relacã̧o a funcionalidades do sistema deverá permitir:  
6.2.1.  Controle de pneu (marca, modelo, tipo e aro);  
6.2.2.  Controle de entrada de dados única através da digitacã̧o das notas fiscais no ato da transacã̧o;  
6.2.3.  Criacã̧o de orca̧mentos;  
6.2.4.  Controle das Manutencõ̧es Preventivas e/ou Corretivas;  
6.2.5.  Controle de troca de peca̧s;  
6.2.6.  Possibilidade de criacã̧o de orca̧mentos preventivos pelo portal de acesso;  
6.2.7.  Plano de manutencã̧o preventiva por veićulo;  
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6.2.8.  Histórico de troca de peca̧s e servico̧s efetuados;  

6.2.9.  Estatiśticas de vida útil por peca̧s e/ou modelo de veićulo;  
6.2.10.  Controle de garantia de peca̧s com a garantia em quilometragem e data;  
6.2.11.  Controle de sinistro dos veićulos;  
6.2.12.  Recebimento de orca̧mentos (no mińimo 03 por servico̧) podendo cotar separadamente o mesmo orca̧mento 
em peca̧s e servico̧s a oficinas distintas;  
6.2.13.  Conter nos orca̧mentos as fotos do servico̧ executado, se solicitado.  
6.2.14.  Opcã̧o de parcelamento das manutencõ̧es aprovadas em duas opcõ̧es;  
6.2.15.  Opcã̧o parcelamento oficina;  
6.2.16.  Opcã̧o de parcelamento operadora;  
6.2.17.  Mecanismo de avaliacã̧o e aprovacã̧o dos orca̧mentos de peca̧s, acessórios e servico̧s;  
6.2.18.  Senha de aprovacã̧o diferente da senha de acesso ao sistema.  
6.2.19.  Cadastrar no sistema aprovador com o seu acesso por grupo de veićulo, filial ou mesmo centro de custo.  
6.2.20.  Disponibilizar funcionalidade de trocar mensagem entre cliente e a oficina não sendo limitado a conversacã̧o.  
6.2.21.  Não limitar a consulta dos relatórios em tempo.  
6.2.22.  Disponibilizar o boletim informativo para constatacã̧o das informacõ̧es  
 
6.3 Controle da Seguranca̧ do gerenciamento deverá permitir:  
6.3.1.  Possibilidade de uso do cartão para qualquer operacã̧o somente será possiv́el após digitacã̧o de uma senha 
válida do usuário;  
6.3.2.  O bloqueio do uso do cartão de veićulo/usuário deverá ser on-line, a partir da base operacional, mediante 
rotina/senha especif́ica.  
6.3.3.  Deverá ser possiv́el a troca periódica ou validacã̧o de senha pessoal;  
6.3.4.  O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa credenciada na base operacional;  
6.3.5.  O uso indevido de cartão de veićulo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base operacional, se 
constatado, será considerado falha e as despesas efetivadas serão pagas pela licitante vencedora;  
6.3.6.  Cada veićulo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá ter sua identificacã̧o validada através 
de senha, durante a execucã̧o de qualquer operacã̧o realizada na rede credenciada;  
6.3.7.  A licitante vencedora deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize 
seu uso correto, conforme solicitacã̧o do Setor de Transportes;  
6.3.8.  A licitante vencedora deverá atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluid́os, 
disponibilizando, através de correspondência encaminhada ao Setor de Transportes.  
 
6.4 Implantacã̧o do sistema consistirá em:  
6.4.1.  Planejamento da implantacã̧o e validacã̧o pela CONTRATANTE;  
6.4.2.  Cadastramento e registro dos veiculo da frota do contratante;  
6.4.3.  Cadastramento de todos os usuários e Gestores do Sistema, com seus respectivos niv́eis de acesso;  
6.4.4.  Cadastramento de todos os motoristas e condutores dos veićulos da CONTRATANTE;  
6.4.5.  Apresentacã̧o da Rede Credenciada de acordo com o estabelecido no Termo de Referência;  
6.4.6.  Credenciamento de novas oficinas, autopeca̧s e concessionárias;  
6.4.7.  Descredenciamento de oficinas, autopeca̧s e concessionárias mediante solicitacã̧o da Contratante;  
6.4.8.  Identificacã̧o visual e divulgacã̧o da rede credenciada;  
6.4.9.  Treinamento de Usuários, Gestores, Motoristas e condutores;  
6.4.10.  Treinamento da rede credenciada.  
6.4.11.  Até o último dia do prazo para a implementacã̧o ou disponibilidade do sistema de Gerenciamento,a 
CONTRATADA deverá capacitar, pelo menos, 3 servidores do Município de Simões.  
 
7- GARANTIAS  
7.1.A rede credenciada da licitante vencedora deverá atender as seguintes exigências:  
7.1.1.  Possuir conexão com a rede Internet por meio de equipamentos;  
7.1.2.  Disponibilizar instalacõ̧es mińimas como: boxes de servico̧s cobertos e delimitados em pátio pavimentado, 
dotados de bancadas de alvenaria com revestimento cerâmico ou com chapas de metal;  
7.1.3.  Possuir equipamentos eletrônicos apropriados para afericõ̧es e regulagens de motores, balanceamentos e 
geometrias de rodas;  
7.1.4.  Dispor de ferramentas atualizada para atendimento da frota da respectiva categoria de sua responsabilidade;  
7.1.5.  Dispor de área fiśica adequada à prestacã̧o dos servico̧s de manutencã̧o;  
7.1.6.  Dispor de equipe técnica especializada;  
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7.1.7.  Executar os servico̧s de manutencã̧o preventiva e corretiva de acordo com sua 

especialidade,  com fornecimento de peca̧s, componentes e demais materiais destinados à manutencã̧o da frota de 
veićulos da CONTRATANTE, nas suas instalacõ̧es, independentemente ou não da marca do veićulo;  
7.1.8.  Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuiźo causado por ela, seus empregados, representantes 
ou prepostos, direta ou indiretamente, inclusive aos decorrentes de servico̧s prestados ou peca̧s fornecidas com vićios 
ou defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato.  
7.1.9.  Responsabilizar-se integralmente pelos veićulos recebidos da CONTRATANTE, incluindo todos os pertences, 
acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparacã̧o total da perda em casos de furto ou roubo, incêndios 
ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal responsabilidade a possiv́eis sub-licitante vencedoras ou 
terceiros, desde o momento do recebimento do veićulo para orca̧mento até a entrega do bem ao CONTRA T ANTE.  
7.1.10.  Executar os servico̧s solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e ferramental 
adequados, devolvendo os veićulos para a CONTRATANTE em perfeitas condicõ̧es de funcionamento, observando-se 
as seguintes condicõ̧es:  
1. Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os servico̧s que lhe forem  
confiados, de acordo com as especificacõ̧es de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes emanados e/ou 
aprovados pela CONTRATANTE, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja 
necessário à perfeita execucã̧o dos servico̧s.  
2. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco, 
no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peca̧s substituid́as ou servico̧s executados 
com vićios, defeitos, incorrecõ̧es, erros, falhas, imperfeicõ̧es ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente de sua 
culpa, inclusive por emprego de mão-de-obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que 
tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobranca̧ adicional, a qualquer tit́ulo, mesmo nas aquisicõ̧es e 
servico̧s recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitacã̧o e/ou dentro 
do prazo de garantia.  
3. Somente utilizar peca̧s, materiais e acessórios genuińos, originais ou similares de primeiro uso, desde que 
atendidas às recomendacõ̧es do fabricante do veićulo, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens 
recondicionados, salvo nos casos excepcionais com autorizacã̧o escrita da CONTRATANTE.  
4. Fornecer em seu orca̧mento a relacã̧o das peca̧s, componentes e materiais a serem trocados, bem como o volume 
de tempo de servico̧, prazo de garantia e o custo dos servico̧s a serem empregados para aprovacã̧o da CONTRATANTE.  
5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacõ̧es, se obriga 
prontamente a atender.  
6. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias (equipamentos acessórios), causadas por 
seus empregados, prepostos, ou às sub-licitante vencedoras.  
7. Servico̧ de lava-rapidos credenciados para atender a Empresa e as normas internas de  
limpeza.  
8. Não aplicar materiais / servico̧s sem prévia autorizacã̧o da CONTRATANTE.  
9. Manter estrutura de Guincho ou Reboque credenciado para atendimento, quando  
necessário, para transporte do veićulo com avaria.  
10. Disponibilizar local adequado para inspecã̧o prévia de todas as peca̧s a serem substituid́as nos veićulos, 
fornecendo relacã̧o e seus respectivos códigos, que serão verificados pelo Gestor ou Comissão especialmente 
designado(s), pela CONTRATANTE.  
11. Aceitar inspecã̧o de vistoria, laudo técnico a ser realizado nos veićulos consertados / recuperados, que tenham 
envolvimento em acidente automobiliśtico, tendo resultado danos de média monta. Entendendo por média monta, 
os danos sofridos pelo veićulo quando forem afetados os seus componentes mecânicos e estruturais, envolvendo 
substituicõ̧es de equipamentos de seguranca̧ especificados pelo fabricante.  
12. O pagamento das despesas relativas às vistorias e laudos técnicos, nas hipóteses a que se referem o item anterior, 
serão liquidadas através do contrato, sendo que a liquidacã̧o somente ocorrerá com a emissão da respectiva vistoria 
e / ou laudo.  
7.1.11.  Atender às necessidades de manutencã̧o da frota em regime de:  
1. Assistência a uma ou a multi-marcas de veićulos.  
2. Assistência a uma ou mais categorias de veićulos.  
3. Assistência a uma ou a várias especialidades.  
4. Durante o atendimento do veićulo a rede credenciada pela LICITANTE VENCEDORA deverá:  

   Receber e inspecionar o veićulo da CONTRATANTE;  
   Enviar para CONTRA T ANTE preferencialmente pela Internet, através do sistema  
informatizado da LICITANTE VENCEDORA, orca̧mento dos servico̧s necessários a serem aplicados no veićulo, com as 
descricõ̧es das peca̧s, materiais, e servico̧s com os tempos de execucã̧o em horas e preco̧s;  
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   Somente executar os servico̧s após autorizacã̧o expressa da CONTRATANTE /Gestor 

do contrato, através do sistema informatizado da LICITANTE VENCEDORA;  
5. Responder civil e penalmente por qualquer descumprimento das disposicõ̧es legais, inclusive por acidentes 
decorrentes da sua acã̧o ou omissão, que ocorram durante a realizacã̧o dos servico̧s, objeto deste contrato.  
7.1.12.  Para os fornecimentos de peca̧s, componentes e materiais para manutencã̧o da frota da CONTRATANTE, a 
rede de autopeca̧s credenciada pela LICITANTE VENCEDORA, deve:  
1. Somente fornecer peca̧s, componentes, assessórios e materiais após autorizacã̧o expressa da CONTRATANTE, 
através do sistema informatizado da LICITANTE VENCEDORA.  
2. Fornecer peca̧s, componentes e materiais com preco̧s à vista baseado no valor referencial do sistema de 
gerenciamento, trazendo o melhor valor do orca̧mento da credenciada para a Licitante vencedora.  
3. Fornecer garantia mińima conforme abaixo estabelecido:  

   mińimo de 90 (noventa) dias para as peca̧s originais repostas e instaladas a partir da emissão da(s) Nota(s) 
Fiscal(is) ou fatura(s) ou o prazo estabelecido pelo fabricante da peca̧, se for maior que 90 (noventa) dias, 
prevalecendo assim, em qualquer hipótese a garantia mińima de 90 (noventa) dias;  

   30 (trinta) dias para os servico̧s que não requeiram a utilizacã̧o de peca̧s, a partir da emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
ou fatura(s);  
   Os servico̧s de manutencã̧o corretiva terão garantia mińima de 90 (noventa) dias, exceto os servico̧s de 
lanternagem e pintura que terão garantia a combinar individualmente com cada credenciado da LICITANTE 
VENCEDORA;  
   As peca̧s poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por um periódo superior ao da garantia mińima;   
7.1.13. Durante a garantia os estabelecimentos credenciados estão obrigados a:  
1. substituir o material defeituoso, sem ônus.  
2. corrigir defeitos de fabricacã̧o, sem ônus.  
3. trocar o material no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de comunicacã̧o da CONTRATANTE, sem 
ônus.  
 
7.2. Da garantia de economicidade durante a execucã̧o contratual  
7.2.1.  Para a execucã̧o de quaisquer servico̧s, deverão ser providenciados pelo CONTRATANTE, no mińimo, 03 (três) 
orca̧mentos / cotacõ̧es, através do sistema da LICITANTE VENCEDORA, com o objetivo de serem analisados, devendo 
ser autorizado o de menor valor pela CONTRATANTE / Gestor do contrato.  
7.2.2.  O CONTRATANTE definirá, antes da apresentacã̧o dos orca̧mentos, a origem e a marca das peca̧s a serem 
utilizadas, podendo optar entre peca̧s genuińas, originais ou similares, devendo tal escolha ser devidamente 
justificada.  
7.2.3.  O preco̧ máximo para peca̧s e acessórios genuińos são os constantes da Tabela de Preco̧ Oficial de preco̧s da 
montadora do veićulo para o qual o material está sendo adquirido, considerados os descontos ofertados na proposta, 
contudo poderão ser utilizadas peca̧s originais ou similares de primeiro uso, desde que após estabelecida a relacã̧o 
custo/benefićio, seja comprovada a vantagem para a Licitante vencedora.  
7.2.4.  O percentual de desconto ofertado para as peca̧s genuińas destina-se à afericã̧o da economicidade pela 
CONTRATANTE na escolha da origem das peca̧s a serem usadas nos servico̧s (genuińas, originais ou similares de 
primeiro uso).  
7.2.5.  O percentual de desconto ofertado incidirá exclusivamente para peca̧s e acessórios genuińos, servindo como 
teto máximo admissiv́el para utilizacã̧o pela CONTRATANTE.  
7.2.6.  O valor a ser pago por hora de servico̧ será o apresentado na proposta pela licitante vencedora.  
 
8 - PROPOSTA  
8.1. As licitantes deverão apresentar proposta em funcã̧o do valor anual estimado para as despesas de manutencã̧o 
da frota. 
 
8.2. A proposta deverá ser apresentada conforme modelo abaixo:  
 

Item  Descricã̧o  Un  Qtde  V A LORES  
Valor Estimado 12 meses 
(1X2) R$  

01  Manutencã̧o de veićulos, com reposicã̧o de peca̧s  un  01  R$ 300.000,00  R$ 300.000,00  

02  
Taxa de Administracã̧o pelo gerenciamento dos 
servico̧s( %)  

un  01  
3% X R$ 
300.000,00  

R$ 9.000,00  

TOTAL DA PROPOSTA  R$ 309.000,00 
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8.3 - A disputa por lances se dará EXCLUSIVAMENTE SOBRE O ITEm 02 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ) enquanto que ao outro item esta incluid́o para fins de emissão de nota de 
empenho correspondente ao valor anual estimado da contratacã̧o dos servico̧s. 
 
8.4 - No percentual ofertado referente à Taxa de Administracã̧o deverá estar incluso todos os custos advindos de 
impostos, taxas, fretes, expedicã̧o (1a e 2a via, esta em caso de perda, roubo ou extravio) de cartão microprocessado 
(com chip ou magnético) para cada veićulo da frota se necessário, bem como quaisquer outras despesas diretas ou 
indiretas incidentes sobre o objeto a ser contratado, não sendo lićito pleitear nada mais sob esse tit́ulo.  
 
9 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
9.1. Credenciar oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, distribuidores de peca̧s e pneus e 
transporte por guinchamento em suspenso, para remocõ̧es e socorro mecânico, sempre que houver interesse do 
CONTRATANTE; 
 
9.2 - Garantir que não seja executada qualquer manutencã̧o em veićulos que não estejam cadastrados na frota da 
CONTRATANTE;  
 
9.3 - Garantir que toda peca̧ nova e original cobrada foi realmente instalada nos veićulos da frota da CONTRATANTE, 
e que a rede credenciada devolva a CONTRATANTE todas as peca̧s substituid́as; 
 
9.4 -Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuiźos causados à CONTRATANTE, por dolo ou culpa, bem como 
por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou em qualquer estabelecimento da rede credenciada, em 
idênticas hipóteses, ressalvada a hipótese de caso fortuito ou forca̧ maior, devidamente comprovada;  
 
9.5 - Manter durante toda a execucã̧o do contrato, em compatibilidade com as demais obrigacõ̧es assumidas, todas 
as condicõ̧es de habilitacã̧o e qualificacã̧o exigidas no processo licitatório; 
 
9.6 - Garantir que as oficinas, centros automotivos, concessionárias e rede de distribuicã̧o de peca̧s e pneus 
credenciados forneca̧m peca̧s, acessórios, componentes e outros materiais de uso automotivo solicitados sejam eles 
distribuid́os ou comercializados pelo fabricante ou montadora dos veićulos ou pelo comércio e indústria automotivos 
e afins, definidas pelas seguintes caracteriśticas e procedências: Originais, genuińos, produzidos e ou embalados e 
com controle de qualidade do fabricante ou montadora do veićulo e constante de seu catálogo, ou originais, do 
fabricante fornecedor da montadora dos veićulos, atendidos os mesmos padrões e niv́eis de qualidade por esta 
exigidos, recomendados ou indicados e constantes de seu catálogo, ou de outros fabricantes, cujo produto atenda os 
niv́eis de qualidade e aplicabilidade recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora do veićulo, constantes 
ou não de seu catálogo, sob solicitacã̧o ou autorizacã̧o formal da CONTRATANTE, caso demonstrada a impossibilidade 
de atendimento com base nos dois subitens anteriores.  
 
9.7 - Usar somente material de boa qualidade para execucã̧o dos servico̧s; 
 
9.8 - Relatar à CONTRATANTE qualquer irregularidade observada em virtude da prestacã̧o dos servico̧s e prestar os 
esclarecimentos que forem solicitados, atendendo prontamente, às reclamacõ̧es e solicitacõ̧es;  
 
9.9 - Fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita total compatibilidade com os sistemas 
operacionais da CONTRATANTE, para permitir a importacã̧o de dados. 
 
9.10 - Fornecer uma cópia do manual de utilizacã̧o dos softwares de gerenciamento e consolidacã̧o de dados, em 
lińgua portuguesa, para o CONTRATANTE; 
 
9.11 - Responsabilizar-se pela empresa sublicitante vencedora, indicada em sua proposta de preco̧s para a execucã̧o 
dos servico̧s de instalacã̧o dos softwares, se for o caso.  
 
9.12 - Adotar sistema de seguranca̧ que vincule o cartão ao veićulo, ou outro sistema de gestão, de forma que impeca̧ 
a manutencã̧o de outros veićulos que não sejam autorizados pelo CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todas 
as, manutencõ̧es, veićulos e condutores; 
 
9.13 - Fornecer senhas individuais para os servidores indicados pela CONTRATANTE.  
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9.14 - Fornecer o registro e o tratamento das informacõ̧es de consumo e manutencã̧o de servico̧s 

listados neste Termo de Referência, através do uso de equipamentos especializados de leitura e gravacã̧o instalados 
na rede credenciada; 
 
9.15 - Manter em funcionamento o sistema para que não ocorra a interrupcã̧o do servico̧ e garantir todos os controles 
previstos, caso haja terminais leitores de cartões com defeito, ou por qualquer outro motivo, ficando todos os dados 
da transacã̧o registrados no sistema;  
 
9.16 - Responsabilizar pelo uso indevido de cartão não autorizado, cancelado, ou bloqueado pelas unidades do 
CONTRATANTE, se constatado, será considerado falha do sistema e as despesas efetivas serão suportadas pela 
LICITANTE VENCEDORA; 
 
9.17 - Fornecer os cartões eletrônicos individuais para identificacã̧o dos veićulos e realizacã̧o das manutencõ̧es na 
rede credenciada, sem nenhum ônus à CONTRATANTE. O cartões substituid́os por desgaste natural ou se verificar a 
necessidade técnica de substituicã̧o do cartão eletrônico, deverão ser fornecidos sem nenhum ônus a CONTRATANTE.  
 
9.18 - Permitir ao servidor responsável pelo gerenciamento do sistema, pleno acesso às informacõ̧es do sistema, 
inclusive para a extracã̧o, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos servico̧s prestados, discriminados com os 
respectivos custos. 
 
9.19 - Fornecer assistência técnica permanente para o sistema.  
 
9.20 - Treinar e capacitar os servidores indicados pela LICITANTE VENCEDORA a utilizar todos os recursos do sistema, 
assumindo os custos decorrentes. 
 
9.21 - Proporcionar à CONTRATANTE, a cada 12 meses e ao término do contrato, todos os dados compilados, em 
meio eletrônico, relativo ao periódo contratado.  
9.22 - Manter listagem eletrônica atualizada de rede de oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, 
distribuidores de peca̧s e pneus, empresas especializadas em transporte por guinchamento, credenciados e 
integrados ao sistema eletrônico de gerenciamento, informando as eventuais inclusões e exclusões.  
 
9.23 - Designar um preposto perante a CONTRATANTE para prestar, de forma ininterrupta, todos os esclarecimentos 
necessários e atender as reclamacõ̧es e solicitacõ̧es que por ventura surgirem durante a execucã̧o do contrato. Esse 
atendimento deverá ser feito de maneira contińua, inclusive nos finais de semana, a fim de garantir o permanente 
funcionamento da frota da CONTRATANTE.  
 
9.24 - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestacã̧o de servico̧s, objeto da presente 
contratacã̧o, inclusive, salários dos seus empregados, taxas, impostos, custos administrativos e de impressão dos 
cartões, encargos sociais e outros necessários, como também, qualquer prejuiźo pessoal ou material causado ao 
patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, por quaisquer de seus funcionários, representantes ou prepostos na 
execucã̧o dos servico̧s contratados.  
 
9.25 - Responsabilizar-se pelo desembolso necessário à implantacã̧o do sistema, tais como: instalacã̧o dos 
equipamentos de leitura, gravacã̧o e transmissão de dados, emissão de cartões, credenciamento da rede de empresas 
fornecedoras, manutencã̧o do sistema, treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de operacã̧o, despesas 
relacionadas a softwares e outras, todos cobertos pela taxa de administracã̧o.  
 
9.26 - Implantar no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, o servico̧ de gerenciamento da 
manutencã̧o preventiva e corretiva da frota de veićulos da CONTRATANTE, envolvendo o fornecimento e operacã̧o 
de um sistema informatizado e de cartões eletrônicos para cada veićulo, sem qualquer custo adicional para a 
CONTRATANTE, que habilitará os motoristas, condutores e gestores da frota para a aquisicã̧o de produtos e servico̧s 
junto a rede credenciada da LICITANTE VENCEDORA.  
 
9.27 - Manter estrutura de consultoria permanente durante a vigência contratual, inclusive mediante visitas 
programadas junto a CONTRATANTE, caso necessário. Estas visitas deverão ser realizadas sempre que solicitada pela 
CONTRATANTE. O objetivo das visitas é o de subsidiar o uso do sistema e a performance dos indicadores de 
desempenho na gestão da frota.  
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9.28 - Ampliar e tornar acessiv́el a rede credenciada, mediante solicitacã̧o da CONTRATANTE, 

sempre que houver condicõ̧es para tal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento do referido pedido. 
 
9.29 - Pagar pontualmente à rede credenciada pelos servico̧s realizados e pelas peca̧s fornecidas, ficando claro que a 
CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, é de total responsabilidade da 
LICITANTE VENCEDORA.  
 
9.30 - Disponibilizar permanentemente para a CONTRATANTE, por meio de mid́ia eletrônica, todos os dados 
operacionais e financeiros da frota, obtidos durante a vigência do contrato, inclusive após o seu término. 
 
9.31 - Responsabilizar pelo treinamento e capacitacã̧o dos servidores indicados pela CONTRATANTE, habilitando os a 
utilizar todos os recursos do sistema.  
 
9.32 - Prover suporte técnico presencial ou por telefone, sem custo para a CONTRAT ANTE. 
 
9.33 - Manter durante o prazo da vigência contratual, equipamentos especif́icos e softwares necessários à prestacã̧o 
efetiva dos servico̧s.  
 
9.34 - Responsabilizar-se pelo treinamento da rede credenciada especificamente em obediência aos manuais e 
procedimentos que os acompanharem os equipamentos, sendo de responsabilidade da licitante vencedora a 
manutencã̧o e ou substituicã̧o dos mesmos que se mostrarem insatisfatórios à plena execucã̧o dos servico̧s.  
 
10 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  
10.1. Caberá ao Município de Simões, sem prejuiźo das demais obrigacõ̧es e responsabilidades insertas neste Termo 
de Referência, na Minuta do Contrato e daquelas constantes do Edital: 
10.1.1. Exercer a fiscalizacã̧o dos servico̧s contratados por intermédio de servidores especialmente designados para 
esse fim, na forma prevista na Lei n° 8.666/93 e alteracõ̧es posteriores, procedendo ao atestado das respectivas 
faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;  
10.1.2. Devolver à LICITANTE VENCEDORA, ao final do periódo de vigência do contrato, todos os materiais e 
equipamentos envolvidos na presente contratacã̧o, cedidos à CONTRATANTE para operacionalizacã̧o do sistema. No 
estado em que se encontrarem; 
10.1.3. Efetuar o pagamento dos servico̧s prestados dentro das condicõ̧es estabelecidas no contrato;  
10.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os servico̧s executados em desacordo com as respectivas especificacõ̧es; 
10.1.5. Propor a aplicacã̧o à CONTRATADA das penalidades regulamentares e contratuais; 
10.1.6. Fornecer a relacã̧o dos servidores, com o perfil de cada um, para cadastramento das senhas de acesso aos 
servico̧s contratados;  
10.1.7. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos servico̧s;  
10.1.8. Solicitar a substituicã̧o dos estabelecimentos credenciados que forem considerados incompativ́eis com o 
objeto contratado. 
10.1.9. Prestar as informacõ̧es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA 
ou por seus prepostos; 
10.1.10. Manifestar-se oficialmente em todos os atos relativos à execucã̧o do contrato, em especial, aplicacã̧o de 
sancõ̧es, alteracõ̧es e repactuacõ̧es do mesmo;  
 
11- RELATÓRIOS  
11.1 O Contrato deverá disponibilizar relatórios de gerenciais de manutencã̧o que deverão permitir a obtencã̧o, no 
mińimo, das seguintes informacõ̧es cadastrais e gerenciais:  
a)  Cadastro de veićulos por marca, modelo, ano de fabricacã̧o, chassi, patrimônio, placa, unidade de lotacã̧o;  
b)  Cadastro de usuários, gestores e motoristas;  
c)  Relatório por veićulo, por data, por periódo, por unidade de lotacã̧o;  
d)  Relatório de manutencã̧o automotiva (peca̧s e servico̧s): por veićulo, por oficina/centro automotivo, por data, por 
periódo, por unidade de lotacã̧o;  
e)  Demonstrativo de desempenho dos veićulos por condutor, por tipo de veićulo, contendo a média de consumo dos 
servico̧s, por Km rodado, os dados do condutor que está utilizando o servico̧, o tipo de servico̧ utilizado, a quantidade 
utilizada, o preco̧ pago, o desempenho do veićulo, a data, a hora e o loca de utilizacã̧o do veićulo, e relatório de 
controle de emissão de CO2. Será concedido um prazo de até 180 dias corridos após a assinatura do contrato para a 
completa implantacã̧o do relatório de controle de emissão de CO2 pela frota da CONTRATANTE;  
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f)  Extrato analit́ico/ sintético por centros de custo, contendo todos os servico̧s de manutencã̧o, 

individualmente discriminados por veićulo, apresentando data, hora local, quilometragem atual, além de relatório 
completo das peca̧s substituid́as, componentes, materiais, mão-de-obra, preco̧s cobrados e servico̧s empregados;  
g)  Demonstrativo de evolucã̧o das despesas e de utilizacã̧o;  
h)  Outras informacõ̧es de interesse da CONTRATANTE.  
 
12 – FISCALIZAÇÃO  
12.1. A fiscalizacã̧o do contrato será realizada por servidor previamente designado pelo Município de Simões que irá 
fiscalizar a execucã̧o do Contrato do servico̧ que competirá: 
12.1.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execucã̧o e determinando o que for 
necessário à regularizacã̧o das faltas ou defeitos observados;  
12.1.2. Recusar os servico̧s executados em desacordo com o pactuado e determinar por escrito, instrucõ̧es ou 
comunicados de desfazimento, ajustes ou correcõ̧es; 
12.1.3. Comunicar à contratada os danos porventura causados por seus empregados no âmbito deste Poder, 
requerendo as providências reparadoras;  
 
13 – PAGAMENTO  
13.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentacã̧o de Nota Fiscal ou da fatura pela CONTRATADA, 
devidamente atestada pelo fiscal do contrato, sem qualquer reajuste automático de preco̧s ou aplicacã̧o de correcã̧o 
monetária; 
 
13.2. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela fiscalizacã̧o, será de até 15 (quinze) 
dias úteis, contados da data de sua apresentacã̧o ao setor financeiro da CONTRATANTE;  
 
13.3. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o 
qual somente atestará a prestacã̧o dos servico̧s contratados e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento 
quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condicõ̧es pactuadas; 
 
13.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeca̧ a liquidacã̧o da despesa, aquela será devolvida 
pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularizacã̧o da situacã̧o ou reapresentacã̧o do 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Simões.  
 
13.5. No caso de incorrecã̧o nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituid́os à 
CONTRATADA para as correcõ̧es solicitadas, não respondendo o Município de Simões por quaisquer encargos 
resultantes de atrasos na liquidacã̧o dos pagamentos correspondentes; 
 
13.6. Os pagamentos serão procedidos por meio de ordem bancária, por intermédio de crédito em conta corrente da 
CONTRATADA;  
 
13.7. Os pagamentos ficam condicionados à regularidade fiscal da empresa;  
 
13.8. No pagamento serão observadas as retencõ̧es, de acordo com a legislacã̧o e normas vigentes, no âmbito da 
União, Estado e Municiṕio; 
 
13.9. Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada ou relevada qualquer 
penalidade prevista no contrato.  
 
14 - PRAZOS  
14.1  A implantacã̧o do sistema de gerenciamento da manutencã̧o automotiva deverá ocorrer até 10 (dez) dias 
corridos após assinatura do contrato, incluindo a instalacã̧o de todos os equipamentos e insumos necessários à 
operacã̧o do sistema, o credenciamento dos estabelecimentos indicados pela CONTRATANTE, bem como o 
credenciamento e treinamento dos gestores e condutores.  
 
14.2  O inićio efetivo da prestacã̧o dos servico̧s dar-se-á com a implantacã̧o do sistema, devidamente testado e 
aprovado pela CONTRATANTE.  
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14.3  O prazo para atendimento e solucã̧o de problemas de assistência técnica pela LICITANTE 

VENCEDORA não poderá ser superior a 4 horas em dias úteis, considerando o horário comercial de 8 horas às 18 
horas, devendo apresentar justificativa e solicitacã̧o de dilatacã̧o deste prazo por escrito, quando for o caso.  
 
14.4  A licitante vencedora deverá, antes da assinatura do contrato, apresentar, à fiscalizacã̧o do contrato, para 
aprovacã̧o, cronograma discriminando todas as fases e prazos para a efetiva implantacã̧o do sistema.  
 
14.5  A licitante vencedora deverá, antes da assinatura do contrato, apresentar a relacã̧o das redes credenciada dos 
prestadores de servico̧s.  
 
14.6  Para elaboracã̧o do orca̧mento fica estipulado o prazo de no máximo 48 (quarenta e oito horas).  
 
14.7  Para a entrega dos servico̧s, fica estabelecido que a licitante vencedora deverá estimá-lo no orca̧mento, 
balizando o Município de Simões, o periódo necessário a execucã̧o dos servico̧. A dilacã̧o de prazo de entrega do(s) 
servico̧(s), que se fizer necessário, deverá ser formalizada e justificada pela licitante vencedora devendo ser aprovada 
pela fiscalizacã̧o do Município de Simões.  
 
15 – VIGÊNCIA DO CONTRATO  
15.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por 
interesse da Administracã̧o, ser prorrogado por periódos iguais e sucessivos, limitada a sua duracã̧o a 60 (sessenta) 
meses, nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei no 8.666, de 1993;  
15.1.1. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá, excepcionalmente, desde que devidamente justificado e 
autorizado pela autoridade competente, ser prorrogado por até 12 (doze) meses, na forma estabelecida no §4°, do 
Art. 57, da Lei n° 8.666/93 e alteracõ̧es posteriores; 
 
15.2. A prorrogacã̧o do Contrato, quando vantajosa para a Administracã̧o, será promovida mediante celebracã̧o de 
Termo Aditivo;  
 
15.3. A empresa contratada não terá direito subjetivo à prorrogacã̧o contratual, que objetiva a obtencã̧o de preco̧s e 
condicõ̧es mais vantajosas para a Administracã̧o, conforme estabelece o Artigo 57, Inciso II da Lei n.o 8.666/93; 
 
15.4. Quando da prorrogacã̧o contratual, o MUNICÍPIO DE SIMÕES assegurar-se-á que os preco̧s contratados 
continuam compativ́eis com os praticados no mercado;  
 
16 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS  
16.1. A avaliacã̧o da qualidade e o aceite dos servico̧s serão de responsabilidade da fiscalizacã̧o dos contratos por 
meio de instrumentos de controle que compreendam a mensuracã̧o, entre outros, dos seguintes aspectos:  
a) Resultados alcanca̧dos em relacã̧o ao contratado, com a verificacã̧o dos prazos de execucã̧o e da qualidade 
demandada;  
b) Adequacã̧o dos servico̧s prestados à rotina de execucã̧o estabelecida; 
c) Cumprimento das demais obrigacõ̧es decorrentes do contrato, e 
 
d) Satisfacã̧o do público usuário. 
 
17 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
17.1 Nos casos de defeito do Chip do cartão eletrônico, perda ou qualquer dano nos cartões, deverá o fiscal comunicar 
à empresa contratada, para que a mesma realize a devida substituicã̧o, no periódo máximo de 10 (dez) dias úteis; 
 
17.2 O Município de Simões poderá solicitar a qualquer tempo credenciamento de novos estabelecimentos;  
 
17.3 A empresa deverá possuir a rede credenciada na data posterior à assinatura do contrato de prestação de serviços 
oriundos do pregão em evidência, de acordo com as exigências deste certame; 
 
17.4 A empresa contratada será única e exclusivamente responsável por seus empregados, os quais deverão ser 
vinculados à mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de tributos e taxas 
incidentes;  
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17.5 A licitante vencedora deverá manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em 

local bem visiv́el, a identificacã̧o de sua adesão ao sistema; 
 
17.6 O Município de Simões se reserva também o direito de adquirir peca̧s avulsas para a realizacã̧o de reparos nos 
veićulos;  
 
17.7 As licitantes deverão apresentar proposta que contemple todos os custos para a prestacã̧o dos servico̧s, ora 
licitados. 
 
Simões, 16 de janeiro de 2018.  
 
__________________________________ 
Presidente CPL/Pregoeiro 
 
__________________________________ 
Secretario CPL 
 
__________________________________ 
Membro CPL 
 
 
 

ANEXO II 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Aos xx dias do mês de xxxxxxx do ano de dois mil e quinze, no Município de Simões, Estado do Piauí, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede na Rua xxx, em face da classificacã̧o das propostas apresentadas no Pregão SRP 
No 029/2018, Ata de Julgamento de Preco̧s, publicada no Diário Oficial, e homologada pelo Prefeito Municipal, às fls. 
xx a xx do processo administrativo n.____, RESOLVE registrar o(s) preco̧(s) para a aquisicã̧o do (s) item (ns) acima 
descritos, conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido o (s) mesmo (s) 
oferecido (s) pela empresa acima qualificada, cuja (s) proposta (s) foi (ram) classificada (s) em 1o lugar no certame 
para o (s) referido (s) item (ns), e em conformidade com as disposicõ̧es a seguir:  
 
CLÁUSULA I – DO OBJETO  
1. A presente Ata tem como objeto a implantacã̧o do registro de preco̧s e sua posterior implementacã̧o para 
contratacã̧o de empresa para prestacã̧o de servico̧ de tecnologia de gestão e gerenciamento por sistema 
informatizado e integrado via web, em tempo real (real time) ou cartão magnético, permitindo a transmissão de 
dados e movimentacã̧o diária por software via internet, para manutencã̧o preventiva e corretiva de veićulos, com 
fornecimento, de peca̧s, acessórios, componentes, lubrificantes, pneus e materiais originais recomendados pelo 
fabricante, de acordo com as caracteriśticas de cada veićulo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e 
centros automotivos, mão-de-obra mecânica, realizacã̧o de lavagens e servico̧s de borracharia além de reboques dos 
veićulos por empresas de transporte, por guinchamento em suspenso e socorro mecânico, visando suprir as 
necessidades de manutencã̧o dos veićulos do Município de Simões, obedecidas às condicõ̧es estabelecidas para tal 
finalidade, a descricã̧o detalhada, obrigacõ̧es assumidas, normas e instrucõ̧es constantes do Edital do Pregão SRP No 
029/2018 e seus anexos, que juntamente com a Proposta, passam a fazer parte integrante deste documento, 
independente de transcricõ̧es.  
 
CLÁUSULA II - DA VIGEN̂CIA  
1. A presente Ata de Registro de Preco̧s, firmada entre o Município de Simões e as empresas acima relacionadas, terá 
a validade de 12 (doze) meses, incluid́a eventuais prorrogacõ̧es.  
2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preco̧s, o Município de Simões não será obrigado a adquirir 
o produto referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preco̧s, podendo fazê-lo através de outra 
licitacã̧o quando julgar conveniente, respeitada a legislacã̧o relativa às licitacõ̧es.  
 
CLÁUSULA III - DA VINCULAÇÃO  
1. O disposto na presente Ata terá que ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condicõ̧es avenca̧das 
no Edital, sendo observadas as disposicõ̧es da Lei 10.520, de 18 de julho de 2.002, e do Decreto no 3.555, de 08 de 
agosto de 2000, do decreto 7.892/13, do Decreto n.o 3.693, de 20 de dezembro de 2000, do Decreto 3.784, de 06 de 
abril de 2001, do Decreto no. 5.450 de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente, ao disposto na Lei n° 8.666, de 21 de 
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junho de 1993, e suas alteracõ̧es, do Decreto n° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, do Decreto no 

4.485, de 25 de novembro de 2002, da Lei Complementar 123/2006, do Decreto 6.204/2007 e das demais normas 
que dispõem sobre a matéria.  
 
CLÁUSULA IV - DA OBRIGAÇÃO DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, OU HABILITAÇÃO, EXIGIDAS NA 
LICITAÇÃO  
1. As condicõ̧es de habilitacã̧o e qualificacã̧o exigidas no Edital e seus Anexos terão que ser mantidas durante toda a 
vigência da presente Ata pela empresa classificada, ficando facultado ao Município de Simões, a qualquer momento, 
exigir a apresentacã̧o de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando daquelas fases.  
2. Quando da execucã̧o do servico̧, a empresa classificada terá que manter as mesmas condicõ̧es da habilitacã̧o, sob 
pena de rescisão e aplicacã̧o das sancõ̧es previstas no Edital Licitatório, no contrato e nas demais disposicõ̧es legais 
pertinentes, garantida a ampla defesa.  
 
CLÁUSULA V - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
1. A ata de registro de preco̧s, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administracã̧o pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condicõ̧es e as regras estabelecidas 
na Lei no 8.666, de 1993 e no Decreto no 7.892, de 2013.  
2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preco̧s, observadas as condicõ̧es nela estabelecidas, optar 
pela aceitacã̧o ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigacõ̧es anteriormente 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
3. As aquisicõ̧es ou contratacõ̧es adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preco̧s 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
4. As adesões à ata de registro de preco̧s são limitadas, na totalidade, a no máximo o quintuplo do quantitativo de 
cada item registrado na ata de registro de preco̧s para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.  
5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobranca̧ do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigacõ̧es contratualmente assumidas e a aplicacã̧o, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relacã̧o as suas próprias contratacõ̧es, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
6. Após a autorizacã̧o do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratacã̧o solicitada em até 
noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preco̧s.  
 
CLÁUSULA VI - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  
1. O prazo de entrega do servico̧ licitado será de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato ou emissão de ordem 
de servico̧. 
2. Os prazos acima não serão objeto de prorrogacã̧o, salvo se autorizado pela Instituicã̧o; 
3. Se a qualidade do servico̧ entregue não corresponder às especificacõ̧es do Edital, o mesmo será devolvido, 
obrigando-se o licitante vencedor a reparar e corrigir os eventuais vićios, defeitos ou incorrecõ̧es porventura 
detectados no prazo determinado pela CONTRATANTE, aplicando-se, conforme o caso, as penalidades cabiv́eis;  
 
CLÁUSULA VII - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
1. O preco̧ registrado, a especificacã̧o do bem, a quantidade, empresa fornecedora e demais condicõ̧es encontram-
se elencados no anexo I da presente ata.  
 
CLÁUSULA VIII - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
1. O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante assinatura do contrato pelas partes. 
2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.  
3. Se o fornecedor com preco̧ registrado em primeiro lugar recusar-se a realizar o fornecimento dos itens constantes 
das Notas de Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitacã̧o, respeitadas as 
condicõ̧es de fornecimento e as negociacõ̧es para reducã̧o dos valores, aplicando-se as penalidades prevista neste 
instrumento. 
4. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitacã̧o do Município de Simões, com emissão da respectiva 
Nota de Empenho.  
 
CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
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1. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  

1.1 São obrigacõ̧es do fornecedor, além das já especificadas no Edital do Pregão Presencial SRP N° 029/2018: 
a) executar o servico̧ de acordo com as especificacõ̧es técnicas e as condicõ̧es estabelecidas no edital e seus anexos, 
que fazem parte integrante deste instrumento; 
b) cumprir os prazos estipulados para entrega do servico̧, substituindo-os, às suas expensas, no prazo fixado no edital, 
quando se verificarem imperfeicõ̧es, vićios, defeitos ou incorrecõ̧es;c) prover todos os meios necessários à garantia 
da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisacã̧o de qualquer 
natureza;  
d) a falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preco̧ registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de forca̧ maior para o atraso ou inexecucã̧o da obrigacã̧o e não a eximirá das penalidades a que 
está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condicõ̧es estabelecidas; 
e) indicar preposto, tão logo assinado este instrumento, como contato para todos os atos a serem praticados no prazo 
de validade da Ata de Registro de Preco̧s;  
f) comunicar imediatamente à contratante qualquer alteracã̧o ocorrida no endereco̧, conta bancária e outros 
julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
g) manter seus empregados, quando nas dependências da contratante, devidamente identificados;  
h) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais necessários à execucã̧o do servico̧ até 
o local de entrega. 
i) responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como impostos, taxas, encargos 
sociais e obrigacõ̧es trabalhistas e civis, decorrentes do objeto da presente Ata de Registro de Preco̧s;  
j) comunicar, imediatamente, à contratante, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante 
a execucã̧o do servico̧, para adocã̧o de medidas cabiv́eis, bem como detalhar todo tipo de acidente que, 
eventualmente, venha a ocorrer; 
l) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Ata de Registro de Preco̧s, sem autorizacã̧o formal da 
Administracã̧o deste Município;  
m) manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preco̧s, todas as condicõ̧es de habilitacã̧o e qualificacã̧o 
exigidas na licitacã̧o, sob pena de rescisão e aplicacã̧o das sancõ̧es previstas no Edital Licitatório, no contrato e nas 
demais disposicõ̧es legais pertinentes, garantida a ampla defesa.  
 
2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
2.1. São obrigacõ̧es da contratante, além das já especificadas no Edital do Pregão Presencial SRP N° 029/2018: 
a) exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos do edital e da proposta; 
b) pagar o fornecedor o valor resultante do fornecimento dos servico̧s, na forma estabelecida no edital; 
c) notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeicõ̧es, falhas ou irregularidades constatadas no servico̧ fornecido, 
para que seja substituid́o; 
d) indicar os locais e horários em que deverá ser executado o servico̧. 
e) permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da entrega, observadas as normas de seguranca̧; 
f) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preco̧s registrados permanecem compativ́eis 
com os praticados no mercado.  
 
CLÁUSULA X – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
1. As despesas decorrentes desta licitacã̧o correrão à conta de recursos financeiros especif́icos, contido no orca̧mento 
de 2018, os quais serão detalhadamente discriminados quando da emissão da respectiva Nota de Empenho.  
 
CLÁUSULA XI – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO 
1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preco̧s, inclusive o acréscimo de que 
trata o § 1o do art. 65 da Lei no 8.666/1993.  
 
CLÁUSULA XII - DO PAGAMENTO  
1. Os pagamentos referentes às Notas de Empenho dos servico̧s executados serão efetuados em até 15 (quinze) dias 
úteis após a apresentacã̧o das respectivas notas fiscais ao setor financeiro da contratante do Município de Simões, 
devidamente atestada pelo setor responsável, por meio de Ordem Bancária de Crédito, em depósito em conta-
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo fornecedor, observado o disposto no do Edital do 
Pregão SRP N° 029/2018 e as exigências administrativas em vigor.  
 
CLÁUSULA XIII – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  
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1. O preco̧ registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual reducã̧o daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o seu custo, cabendo ao Município de Simões, através do Gerenciador 
da Ata, promover as necessárias negociacõ̧es junto aos Fornecedores, observado o disposto do Edital do Pregão SRP 
N° 029/2018.  
2. Caso o Município de Simões já tenha emitido a (s) Nota (s) de Empenho para a realizacã̧o da entrega dos materiais 
e, a empresa não tenha ainda realizado o pedido de revisão de preco̧s, este não incidirá sobre o (s) pedido (s) já 
formalizado (s) e empenhado (s).  
3. A revisão dos preco̧s dar-se-á, para a manutencã̧o do equilib́rio econômico-financeiro da Ata, cuja comprovacã̧o se 
admitirá através de documentacã̧o que comprove a alteracã̧o dos preco̧s e de planilha de custos demonstrativa da 
majoracã̧o e após ampla pesquisa de mercado. 
4. Não havendo êxito nas negociacõ̧es, o Município de Simões, através do Gerenciador da Ata, deverá proceder à 
revogacã̧o da Ata de Registro de Preco̧s, adotando as medidas cabiv́eis para obtencã̧o da contratacã̧o mais vantajosa.  
 
CLÁUSULA XIV - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
1. As Atas de Registro de Preco̧s decorrentes desta licitacã̧o serão canceladas automaticamente:  
a) Por decurso de prazo de vigência; 
b) Quando não restarem fornecedores registrados; 
c) Por interesse público devidamente comprovado pelo Município de Simões.  
 
CLÁSULA XV – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR  
1. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo especif́ico, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa; 
1.1. A pedido, quando: 
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de forca̧ 
maior;  
b) O seu preco̧ registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüiv́el em funcã̧o da elevacã̧o dos preco̧s de mercado 
e / ou dos insumos que compõem o custo do produto. 
1.2. Por iniciativa do Município de Simões, quando: 
a) A adjudicatária não aceitar reduzir o preco̧ registrado, na hipótese deste tornar-se superior àqueles praticados no 
mercado;  
b) A adjudicatária perder qualquer condicã̧o de habilitacã̧o e qualificacã̧o técnica exigida no procedimento licitatório; 
c) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 
d) O fornecedor não cumprir as obrigacõ̧es decorrentes da Ata de Registro de Preco̧s;  
e) O fornecedor não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preco̧s ou recusar-se a retirar, no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente.  
2. E ́ facultado à administracã̧o, quando o convocado não assinar a ata de registro de preco̧s no prazo e condicõ̧es 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacã̧o, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condicõ̧es propostas pelo primeiro classificado.  
 
CLÁSULA XVI – DA GEREN̂CIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Simões.  
2. Pela inexecucã̧o total ou parcial deste contrato a Administracã̧o poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as sancõ̧es nos termos dos Arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e demais legislacõ̧es 
vigentes, conforme o caso. 
3. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo.  
4. A aplicacã̧o da penalidade ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da intimacã̧o do ato. 
5. Das penalidades de que tratam às alińeas “a” a “c”, cabe recurso ou pedido de representacã̧o, conforme o caso, na 
forma constante deste Edital.  
6. A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigacõ̧es assumidas, desde 
que sua gravidade, mediante justificativa, não recomende a aplicacã̧o de outra penalidade. 
7. A multa, quando for o caso, corresponderá a até 20% (vinte por cento) do total adjudicado/empenhado para a 
inadimplente e deverá ser depositada na Conta Movimento do Município de Simões, conforme conta, agência e 
código de deposito a serem informados, num prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados da data de ciência 
de sua imposicã̧o, podendo o Município de Simões descontá-la, na sua totalidade, da fatura ou do saldo 
remanescente;  
7.1. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sancõ̧es, não terá caráter 
compensatório e a sua cobranca̧ não isentará a obrigacã̧o de indenizar eventuais perdas e danos; 
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7.2. No caso de inadimplemento da multa, ocorrerá a incidência de juros e atualizacã̧o 

monetária, a serem calculados com base na taxa SELIC, com termo inicial para seu cálculo a partir da data do 
inadimplemento.  
8. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Administracã̧o Pública Federal poderá ser aplicada 
à licitante ou à contratada, nos seguintes casos:  
a) não apresentacã̧o, na sessão do pregão, da documentacã̧o exigida para o certame, no todo ou em parte;  
b) apresentacã̧o de documentos falsos ou falsificados; 
c) recusa em manter a proposta, observado o prazo da sua validade; 
d) prática de atos ilićitos visando frustrar os objetivos do pregão;  
e) cometimento de falhas ou fraudes na execucã̧o do contrato; 
f) condenacã̧o definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
g) prática de atos ilićitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com o Município de Simões. 
8. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentacã̧o falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucã̧o de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucã̧o do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Municiṕio, sem prejuiźo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominacõ̧es legais.  
 
CLÁUSULA XVIII - DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
1. O compromisso será efetivado através de contrato que se baseará das aquisicõ̧es advindas do Sistema de Registro 
de Preco̧s do Município de Simões. 
2. Após o recebimento da Nota de Empenho, a Licitante Vencedora terá que atender o solicitado e emitir Nota Fiscal 
/ Fatura do fornecimento efetivado, em nome do Município de Simões, devendo o servico̧ ser executado no local 
indicado, na forma e condicã̧o estabelecida no Edital e seus anexos e nesta Ata.  
3. A participacã̧o neste certame implica na aceitacã̧o de todas as condicõ̧es estabelecidas no Edital, seus anexos e 
nesta Ata. 
4. Os casos omissos serão resolvidos com base, nas normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis. 
5. A autoridade competente poderá revogar a licitacã̧o por razões de interesse público decorrentes de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de ofićio ou por provocacã̧o de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
6. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inićio e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Simões.  
7. Quaisquer outras informacõ̧es poderão ser obtidas junto à CPL, no horário de 08h30min as 12h00min horas. 
8. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei no 8.666/1993, suas alteracõ̧es, e demais normas aplicáveis,  
9. Para dirimir na esfera judicial as questões oriundas da presente Ata, será competente o Foro da Justica̧ de 
Piracuruc-PI.  
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam a presente em 01 (uma) via, depois de lida e achada conforme, 
para que se produzam os seus jurid́icos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumpri-la em todas os seus 
itens, por si e seus sucessores, dando-o por firme, bom e valioso a qualquer tempo, em Juiźo e fora dele.  
Simões – PI, ...........de.................................de 2018.  
 
ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

LICIT ANTE:   

CNPJ:   TEL./F AX:   

ENDEREÇO:   BAIRRO:   

CIDADE:   ESTADO:   CEP:   

CONTATO:   E-MAIL:   

BANCO:   AGÊNCIA:   CONTA CORRENTE:   

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

ITEM  ESPECIFICAÇÃO  MARCA / MODELO  UNIDADE / QUANTIDADE  VALOR UNITÁRIO  VALOR TOTAL  

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR  R$  

EMPRESA  
Testemunhas:  
1) Nome: CPF:  
2) Nome: CPF:  
Uberaba – MG, ...........de.................................de 2015.  
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ANEXO III 

 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

______________________________________,  CNPJ nº _____________________, por intermédio do seu 
representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO Nº ___/2018, para aquisição de Bens 
Comuns, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob 
as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para 
participação no Pregão supra citado. 
___________________,____de___________________ de 2018. 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICÍPIO DE SIMÕES 

CNPJ: 06.553.853/0001-37 
Edifício Raimundo Aristides De Carvalho 

Rua João Raimundo de Oliveira, S/N, Centro, Simões/PI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO IV 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 
 

Declaro, para os devidos fins, que a empresa 
..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF ...... ............................., em 
cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, 
publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Pregão n.º 006/2018). 
___________________,____de___________________ de 2018. 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO IV 
MODELO DA PROPOSTA 

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ/MF: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: 
FONE: (    )                                                                    FAX: (    )  
NOME PARA CONTATO: 
02 – DADOS BANCÁRIOS: 
 Conta n.º: _________________ 
 Agencia n.º: _______________ 
 Banco: ____________________ 
03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital 
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
06 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação. 
07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.  

 
 

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 
PREGÃO Nº ___/2018 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANT UND. TIPO V. UNIT V.TOTAL 

1     
X (v. por 
extenso) 

X (v. por 
extenso) 

TOTAL X (v. por extenso) 

TOTAL GERAL R$ x (v. por extenso).  
_______________,______de ______________de 2018. 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
Elaborar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO V 
(MODELO DE MINUTA DE CONTRATO) 

Contrato No XX/2018, de contratacã̧o de pessoa jurid́ica para prestacã̧o de servico̧ de servico̧s utilize tecnologia de 
gestão e gerenciamento por sistema informatizado e integrado via web, em tempo real (real time) ou cartão 
magnético, permitindo a transmissão de dados e movimentacã̧o diária por software via internet para manutencã̧o 
preventiva e corretiva de veićulos, com fornecimento, de peca̧s e outros servico̧s para atender para este Município 
de Simões, celebrado entre este Município e a empresa XXXXXXXXXXXXXX, oriundo do Pregão SRP N. XX/2018.  
O MUNICÍPIO DE SIMÕES, com endereco̧ nesta cidade, XXXXX, doravante denominado de CONTRATANTE, neste ato, 
representada pelo Prefeito Municipal, na qualidade de CONTRATADA, representada por XXXXXXXXXXXXXX, portador 
do RG XXXXXXXX, CPF XXXXXXXXXXX, vêm celebrar o presente contrato, com base no Pregão SRP No xxx/2018, 
sujeitando- se, no que couber, aos termos das Leis nos 8.666/93, 10.520/02, 9.069/95, 10.192/01, dos Decretos nos 
93.872/86, 449/92, 1.110/94, 3555/00, 3.722/01, alterado pelo Decreto 4.485/02, 5.450/05 e demais legislacõ̧es 
pertinentes, mediante as cláusulas e condicõ̧es seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
1. O presente contrato tem por objeto a contratacã̧o de empresa especializada para prestacã̧o de servico̧s que utilize 
tecnologia de gestão e gerenciamento por sistema informatizado e integrado via web, em tempo real (real time) ou 
cartão magnético, permitindo a transmissão de dados e movimentacã̧o diária por software via internet para 
manutencã̧o preventiva e corretiva de veićulos, com fornecimento, de peca̧s, acessórios, componentes e materiais 
originais recomendados pelo fabricante, de acordo com as caracteriśticas de cada veićulo, por meio de 
concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos, mão-de-obra mecânica, com o fornecimento de 
lubrificantes, realizacã̧o de lavagens e servico̧s de borracharia além de reboques dos veićulos por empresas de 
transporte, por guinchamento em suspenso e socorro mecânico, para atender a este Município, conforme 
especificacõ̧es constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital do Pregão SRP no xxx/2018.  
PARÁGRAFO ÚNICO– O objeto do presente contrato poderá sofrer apenas supressões das quantidades ajustadas no 
Anexo I do citado Edital, mantida as condicõ̧es comerciais pactuadas, mediante Termo Aditivo.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES AVENÇADOS  
1. O valor do presente CONTRATO é de R$ _______ (_______________________).  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
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1. Os pagamentos referentes às Notas de Empenho dos servico̧s executados serão efetuados em 

até 15 (quinze) dias úteis após a apresentacã̧o das respectivas notas fiscais ao setor financeiro do Município de 
Simões, devidamente atestado pelo fiscal designado para o Contrato.  
2. A contagem do prazo de pagamento terá inićio e encerramento em dias de expediente no Município de Simões. 
3. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente, mediante a apresentacã̧o de Nota Fiscal 
ou da fatura pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, sem qualquer reajuste automático de 
preco̧s ou aplicacã̧o de correcã̧o monetária; 
4. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o 
qual somente atestará a prestacã̧o dos servico̧s contratados e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento 
quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condicõ̧es pactuadas; 
5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeca̧ a liquidacã̧o da despesa, aquela será devolvida 
pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularizacã̧o da situacã̧o ou reapresentacã̧o do 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Simões. 
6. No caso de incorrecã̧o nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituid́os à 
CONTRATADA para as correcõ̧es solicitadas, não respondendo o Município de Simões por quaisquer encargos 
resultantes de atrasos na liquidacã̧o dos pagamentos correspondentes; 
7. Os pagamentos serão procedidos por meio de ordem bancária, por intermédio de crédito em conta corrente da 
CONTRATADA; 
8. Os pagamentos ficam condicionados à regularidade de situacã̧o fiscal da empresa.  
9. No pagamento serão observadas as retencõ̧es, de acordo com a legislacã̧o e normas vigentes, no âmbito da União, 
Estado e Municiṕio; 
10. Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada ou relevada qualquer penalidade 
prevista no contrato.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS  
1. A fiscalizacã̧o do contrato será realizada por servidor previamente designado pelo Município de Simões que irá 
fiscalizar a execucã̧o do Contrato do servico̧ que competirá:  
2. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execucã̧o e determinando o que for necessário 
à regularizacã̧o das faltas ou defeitos observados; 
3. Recusar os servico̧s executados em desacordo com o pactuado e determinar por escrito, instrucõ̧es ou 
comunicados de desfazimento, ajustes ou correcõ̧es;  
4. Comunicar à contratada os danos porventura causados por seus empregados no âmbito deste Poder, requerendo 
as providências reparadoras;  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
1. Além das responsabilidades constantes no Termo de Referência (Anexo I) do edital do Pregão Presencial SRP no 
XXX, deve-se observar as seguintes obrigacõ̧es:  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obrigacõ̧es da Contratada:  
1.1 - Credenciar oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, distribuidores de peca̧s e pneus e 
transporte por guinchamento em suspenso, para remocõ̧es e socorro mecânico, sempre que houver interesse do 
CONTRATANTE; 
1.2 - Garantir que não seja executada qualquer manutencã̧o em veićulos que não estejam cadastrados na frota da 
CONTRATANTE; 
1.3 - Garantir que toda peca̧ nova e original cobrada foi realmente instalada nos veićulos da frota da CONTRATANTE, 
e que a rede credenciada devolva a CONTRATANTE todas as peca̧s substituid́as; 
1.4 - Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuiźos causados à CONTRATANTE, por dolo ou culpa, bem como 
por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou em qualquer estabelecimento da rede credenciada, em 
idênticas hipóteses, ressalvada a hipótese de caso fortuito ou forca̧ maior, devidamente comprovada;  
1.5 - Manter durante toda a execucã̧o do contrato, em compatibilidade com as demais obrigacõ̧es assumidas, todas 
as condicõ̧es de habilitacã̧o e qualificacã̧o exigidas no processo licitatório; 
1.6 - Garantir que as oficinas, centros automotivos, concessionárias e rede de distribuicã̧o de peca̧s e pneus 
credenciados forneca̧m peca̧s, acessórios, componentes e outros materiais de uso automotivo solicitados sejam eles 
distribuid́os ou comercializados pelo fabricante ou montadora dos veićulos ou pelo comércio e indústria automotivos 
e afins, definidas pelas seguintes caracteriśticas e procedências: Originais, genuińos, produzidos e ou embalados e 
com controle de qualidade do fabricante ou montadora do veićulo e constante de seu catálogo, ou originais, do 
fabricante fornecedor da montadora dos veićulos, atendidos os mesmos padrões e niv́eis de qualidade por esta 
exigidos, recomendados ou indicados e constantes de seu catálogo, ou de outros fabricantes, cujo produto atenda os 
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niv́eis de qualidade e aplicabilidade recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora 

do veićulo, constantes ou não de seu catálogo, sob solicitacã̧o ou autorizacã̧o formal da CONTRATANTE, caso 
demonstrada a impossibilidade de atendimento com base nos dois subitens anteriores.  
1.7 - Usar somente material de boa qualidade para execucã̧o dos servico̧s; 
1.8 - Relatar à CONTRATANTE qualquer irregularidade observada em virtude da prestacã̧o dos servico̧s e prestar os 
esclarecimentos que forem solicitados, atendendo prontamente, às reclamacõ̧es e solicitacõ̧es;  
1.9 - Fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita total compatibilidade com os sistemas 
operacionais da CONTRATANTE, para permitir a importacã̧o de dados. 
1.10 - Fornecer uma cópia do manual de utilizacã̧o dos softwares de gerenciamento e consolidacã̧o de dados, em 
lińgua portuguesa, para o CONTRATANTE; 
1.11 - Responsabilizar-se pela empresa sublicitante vencedora, indicada em sua proposta de preco̧s para a execucã̧o 
dos servico̧s de instalacã̧o dos softwares, se for o caso. 
1.12 - Adotar sistema de seguranca̧ que vincule o cartão ao veićulo, ou outro sistema de gestão, de forma que impeca̧ 
a manutencã̧o de outros veićulos que não sejam autorizados pelo CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todas 
as, manutencõ̧es, veićulos e condutores; 
1.13 - Fornecer senhas individuais para os servidores indicados pela CONTRATANTE.  
1.14 - Fornecer o registro e o tratamento das informacõ̧es de consumo e manutencã̧o de servico̧s listados neste 
Termo de Referência, através do uso de equipamentos especializados de leitura e gravacã̧o instalados na rede 
credenciada; 
1.15 - Manter em funcionamento o sistema para que não ocorra a interrupcã̧o do servico̧ e garantir todos os controles 
previstos, caso haja terminais leitores de cartões com defeito, ou por qualquer outro motivo, ficando todos os dados 
da transacã̧o registrados no sistema;  
1.16 - Responsabilizar pelo uso indevido de cartão não autorizado, cancelado, ou bloqueado pelas unidades do 
CONTRATANTE, se constatado, será considerado falha do sistema e as despesas efetivas serão suportadas pela 
LICITANTE VENCEDORA; 
1.17 - Fornecer os cartões eletrônicos individuais para identificacã̧o dos veićulos e realizacã̧o das manutencõ̧es na 
rede credenciada, sem nenhum ônus à CONTRATANTE. Os cartões substituid́os por desgaste natural ou se verificar a 
necessidade técnica de substituicã̧o do cartão eletrônico, deverão ser fornecidos sem nenhum ônus a CONTRATANTE.  
1.18 - Permitir ao servidor responsável pelo gerenciamento do sistema, pleno acesso às informacõ̧es do sistema, 
inclusive para a extracã̧o, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos servico̧s prestados, discriminados com os 
respectivos custos. 
1.19 - Fornecer assistência técnica permanente para o sistema.  
1.20 - Treinar e capacitar os servidores indicados pela LICITANTE VENCEDORA a utilizar todos os recursos do sistema, 
assumindo os custos decorrentes. 
1.21 - Proporcionar à CONTRATANTE, a cada 12 meses e ao término do contrato, todos os dados compilados, em 
meio eletrônico, relativo ao periódo contratado.  
1.22 - Manter listagem eletrônica atualizada de rede de oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, 
distribuidores de peca̧s e pneus, empresas especializadas em transporte por guinchamento, credenciados e 
integrados ao sistema eletrônico de gerenciamento, informando as eventuais inclusões e exclusões.  
1.23 - Designar um preposto perante a CONTRATANTE para prestar, de forma ininterrupta, todos os esclarecimentos 
necessários e atender as reclamacõ̧es e solicitacõ̧es que por ventura surgirem durante a execucã̧o do contrato. Esse 
atendimento deverá ser feito de maneira contińua, inclusive nos finais de semana, a fim de garantir o permanente 
funcionamento da frota da CONTRATANTE.  
1.24 - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestacã̧o de servico̧s, objeto da presente 
contratacã̧o, inclusive, salários dos seus empregados, taxas, impostos, custos administrativos e de impressão dos 
cartões, encargos sociais e outros necessários, como também, qualquer prejuiźo pessoal ou material causado ao 
patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, por quaisquer de seus funcionários, representantes ou prepostos na 
execucã̧o dos servico̧s contratados.  
1.25 - Responsabilizar-se pelo desembolso necessário à implantacã̧o do sistema, tais como: instalacã̧o dos 
equipamentos de leitura, gravacã̧o e transmissão de dados, emissão de cartões, credenciamento da rede de empresas 
fornecedoras, manutencã̧o do sistema, treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de operacã̧o, despesas 
relacionadas a softwares e outras, todos cobertos pela taxa de administracã̧o.  
1.26 - Implantar no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, o servico̧ de gerenciamento da 
manutencã̧o preventiva e corretiva da frota de veićulos da CONTRATANTE, envolvendo o fornecimento e operacã̧o 
de um sistema informatizado e de cartões eletrônicos para cada veićulo, sem qualquer custo adicional para a 
CONTRATANTE, que habilitará os motoristas, condutores e gestores da frota para a aquisicã̧o de produtos e servico̧s 
junto a rede credenciada da LICITANTE VENCEDORA.  
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1.27 - Manter estrutura de consultoria permanente (on line) durante a vigência contratual, 

inclusive mediante visitas programadas junto a CONTRATANTE, caso necessário. Estas visitas deverão ser realizadas 
sempre que solicitada pela CONTRATANTE. O objetivo das visitas é o de subsidiar o uso do sistema e a performance 
dos indicadores de desempenho na gestão da frota.  
1.28 - Ampliar e tornar acessiv́el a rede credenciada, mediante solicitacã̧o da CONTRATANTE, sempre que houver 
condicõ̧es para tal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento do referido pedido. 
1.29 - Pagar pontualmente à rede credenciada pelos servico̧s realizados e pelas peca̧s fornecidas, ficando claro que a 
CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, é de total responsabilidade da 
LICITANTE VENCEDORA.  
1.30 - Disponibilizar permanentemente para a CONTRATANTE, por meio de mid́ia eletrônica, todos os dados 
operacionais e financeiros da frota, obtidos durante a vigência do contrato, inclusive após o seu término. 
1.31 - Responsabilizar pelo treinamento e capacitacã̧o dos servidores indicados pela CONTRATANTE, habilitando os a 
utilizar todos os recursos do sistema.  
1.32 - Prover suporte técnico presencial ou por telefone e acesso remoto, sem custo para a CONTRATANTE. 
1.33 - Manter durante o prazo da vigência contratual, equipamentos especif́icos e softwares necessários à prestacã̧o 
efetiva dos servico̧s.  
1.34 - Responsabilizar-se pelo treinamento da rede credenciada especificamente em obediência aos manuais e 
procedimentos que os acompanharem os equipamentos, sendo de responsabilidade da licitante vencedora a 
manutencã̧o e ou substituicã̧o dos mesmos que se mostrarem insatisfatórios à plena execucã̧o dos servico̧s.  
1.35 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigacõ̧es assumidas, sem 
qualquer ônus para o Municípip de Simões. 
1.36 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Simões, durante a realizacã̧o deste 
servico̧;  
1.37 - Executar fielmente este contrato, em conformidade com as cláusulas avenca̧das e normas estabelecidas na Lei 
no 8.666/93 e suas alteracõ̧es, de forma a não interferir no andamento da CONTRATANTE; 
1.38 - Entregar o objeto licitado livre de qualquer embaraco̧, seja de ordem financeira ou tributária;  
1.39 - Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalizacã̧o inerentes ao objeto do contrato, sem que disso 
decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade da fiscalizacã̧o em qualquer exclusão ou 
reducã̧o da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade;  
1.40 - Não utilizar as dependências da CONTRATANTE para qualquer atividade estranha ao objeto deste contrato; 
1.41 - Não subcontratar total ou parcial o objeto deste contrato sem autorizacã̧o formal da Administracã̧o do 
Município de Simões;  
1.42 - A CONTRATADA será responsável pelo pagamento de toda e qualquer indenizacã̧o por danos causados à 
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por culpa ou dolo seus, ou de seus empregados, decorrentes da execucã̧o dos 
servico̧s ora contratados. Todas as providências judiciais ou extrajudiciais para solucã̧o de questões vinculadas e 
danos causados a terceiros serão de responsabilidade da CONTRATADA e tomadas em seu próprio nome e às suas 
expensas.  
1.43 - A CONTRATANTE fica, desde logo, autorizada a descontar, de qualquer pagamento à CONTRATADA, valores 
que porventura venha a pagar a terceiros e que decorram de danos previstos no item anterior.  
2. PARÁGRAFO SEGUNDO - Obrigacõ̧es do Contratante:  
2.1. Caberá ao Município de Simões, sem prejuiźo das demais obrigacõ̧es e responsabilidades insertas neste Termo 
de Referência, na Minuta do Contrato e daquelas constantes do Edital: 
2.2. Exercer a fiscalizacã̧o dos servico̧s contratados por intermédio de servidores especialmente designados para esse 
fim, na forma prevista na Lei n° 8.666/93 e alteracõ̧es posteriores, procedendo ao atestado das respectivas faturas, 
com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias; 
2.3. Devolver à LICITANTE VENCEDORA, ao final do periódo de vigência do contrato, todos os materiais e 
equipamentos envolvidos na presente contratacã̧o, cedidos à CONTRATANTE para operacionalizacã̧o do sistema. No 
estado em que se encontrarem; 
2.4. Efetuar o pagamento dos servico̧s prestados dentro das condicõ̧es estabelecidas no contrato; 
2.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os servico̧s executados em desacordo com as respectivas especificacõ̧es; 
2.6. Propor a aplicacã̧o à CONTRATADA das penalidades regulamentares e contratuais; 
2.7. Fornecer a relacã̧o dos servidores, com o perfil de cada um, para cadastramento das senhas de acesso aos 
servico̧s contratados; 
2.8. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos servico̧s; 
2.9. Solicitar a substituicã̧o dos estabelecimentos credenciados que forem considerados incompativ́eis com o objeto 
contratado. 
2.10. Prestar as informacõ̧es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA 
ou por seus prepostos; 
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2.11. Manifestar-se oficialmente em todos os atos relativos à execucã̧o do contrato, em especial, 

aplicacã̧o de sancõ̧es, alteracõ̧es e repactuacõ̧es do mesmo; 
2.12 Permitir o livre acesso dos funcionários da contratada em suas dependências, ressalvadas as normas internas de 
seguranca̧, para fins de realizar vistorias e/ou para avaliacã̧o de eventuais sinistros; 
2.13 Fornecer todos os documentos, prestar as informacõ̧es e/ou esclarecimentos necessários à boa execucã̧o do 
servico̧; 
2.14 Efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido; 
2.15 Proporcionar todas as facilidades necessárias à perfeita execucã̧o do objeto licitado; 
2.16 Fiscalizar a execucã̧o do objeto licitado; 
2.17 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela licitante vencedora; 
2.18 Notificar, por escrito, o licitante vencedor da aplicacã̧o de eventuais penalidades, garantindo-lhe o direito ao 
contraditório e à ampla defesa; 
2.19 Comunicar ao licitante vencedor qualquer anormalidade ocorrida na execucã̧o do objeto licitado, diligenciando 
para que as irregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente corrigidas; 
2.20 Rejeitar, no todo ou em parte, o servico̧ executado em desacordo com as especificacõ̧es constantes deste Edital 
e seus Anexos;  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES  
1.Pela inexecucã̧o total ou parcial deste contrato a Administracã̧o poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as sancõ̧es nos termos dos Arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e demais legislacõ̧es 
vigentes, conforme o caso. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pelo descumprimento total ou parcial, a CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA a pena 
pecuniária de até 20 % (vinte por cento) do valor do contrato. No caso de inadimplemento da multa, ocorrerá a 
incidência de juros e atualizacã̧o monetária, a serem calculados com base na taxa SELIC, com termo inicial para seu 
cálculo a partir da data do inadimplemento.  
PARÁGRAFO SEGUNDO – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total da 
obrigacã̧o assumida, sujeitando-a à multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta.  
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentacã̧o falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucã̧o 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucã̧o do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municiṕios 
e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuiźo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominacõ̧es legais.  
PARÁGRAFO QUARTO - O contratante é obrigado a manter, durante toda a execucã̧o do contrato, todas as condicõ̧es 
de habilitacã̧o e qualificacã̧o exigidas na licitacã̧o, sendo que o mesmo fica sujeito à sancõ̧es para o inadimplemento 
a essa Cláusula, a recisão do contrato e a execucã̧o da garantia para ressarcimento dos valores e indenizacõ̧es devidos 
à Administracã̧o, além das penalidades já previstas em Lei.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO  
1. Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, a falta de cumprimento das obrigacõ̧es assumidas ou a 
incidência de comportamento descrito no artigo 78 da Lei 8.666/93 alterada pela Lei 8.883/94, que dará direito à 
CONTRATANTE de rescindir, unilateralmente, o contrato, independente de interpelacã̧o judicial.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente Contrato também poderá ser rescindido, de comum acordo entre as partes, 
mediante prévia notificacã̧o escrita, com antecedência mińima de 30 (trinta) dias.  
PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo pendências e/ou trabalhos em execucã̧o, as partes definirão, através de um Termo 
de Encerramento de Contrato, as responsabilidades relativas à conclusão das pendências.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DECISÕES NULAS DE PLENO DIREITO  
1. Será nula de pleno direito toda e qualquer medida ou decisão correlata com o presente instrumento, que vá de 
encontro ao que dispuserem o estatuto, o regimento, as normas e decisões das partes.  
 
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS  
1. Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os partićipes, podendo ser firmados, 
se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante deste Instrumento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTO  



ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICÍPIO DE SIMÕES 

CNPJ: 06.553.853/0001-37 
Edifício Raimundo Aristides De Carvalho 

Rua João Raimundo de Oliveira, S/N, Centro, Simões/PI 
 
1. A implantacã̧o do sistema de gerenciamento da manutencã̧o automotiva deverá ocorrer até 

10 (dez) dias corridos após assinatura do contrato, incluindo a instalacã̧o de todos os equipamentos e insumos 
necessários à operacã̧o do sistema, o credenciamento dos estabelecimentos indicados pela CONTRATANTE, bem 
como o credenciamento e treinamento dos gestores e condutores.  
2. O inićio efetivo da prestacã̧o dos servico̧s dar-se-á com a implantacã̧o do sistema, devidamente testado e aprovado 
pela CONTRATANTE. 
3. O prazo para atendimento e solucã̧o de problemas de assistência técnica pela CONTRATADA não poderá ser 
superior a 4 horas em dias úteis, considerando o horário comercial de 8 horas às 18 horas, devendo apresentar 
justificativa e solicitacã̧o de dilatacã̧o deste prazo por escrito, quando for o caso.  
4. Para elaboracã̧o do orca̧mento fica estipulado o prazo de no máximo 48 (quarenta e oito horas). 
5. Para a entrega dos servico̧s, fica estabelecido que a CONTRATADA deverá estimá-lo no orca̧mento, balizando o 
MUNICÍPIO DE SIMÕES o periódo necessário a execucã̧o dos servico̧. A dilacã̧o de prazo de entrega do(s) servico̧(s), 
que se fizer necessário, deverá ser formalizada e justificada pela CONTRATADA devendo ser aprovada pela fiscalizacã̧o 
do MUNICÍPIO DE SIMÕES.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por interesse 
da Administracã̧o, ser prorrogado por periódos iguais e sucessivos, limitada a sua duracã̧o a 60 (sessenta) meses, nos 
termos do inciso II, do artigo 57, da Lei no 8.666, de 1993;  
1.1. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá, excepcionalmente, desde que devidamente justificado e 
autorizado pela autoridade competente, ser prorrogado por até 12 (doze) meses, na forma estabelecida no §4°, do 
Art. 57, da Lei n° 8.666/93 e alteracõ̧es posteriores; 
2. A prorrogacã̧o do Contrato, quando vantajosa para a Administracã̧o, será promovida mediante celebracã̧o de 
Termo Aditivo;  
3. A empresa contratada não terá direito subjetivo à prorrogacã̧o contratual, que objetiva a obtencã̧o de preco̧s e 
condicõ̧es mais vantajosas para a Administracã̧o, conforme estabelece o Artigo 57, Inciso II da Lei n.o 8.666/93; 
4. Quando da prorrogacã̧o contratual, o Município de Simões assegurar-se-á que os preco̧s contratados continuam 
compativ́eis com os praticados no mercado;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS EXIGEN̂CIAS E GARANTIAS DA REDE CREDENCIADA  
1. A rede credenciada da CONTRATADA deverá atender as seguintes exigências: 
1.1 - Possuir conexão com a rede Internet por meio de equipamentos; 
1.2 - Disponibilizar instalacõ̧es mińimas como: boxes de servico̧s cobertos e delimitados em pátio pavimentado, 
dotados de bancadas de alvenaria com revestimento cerâmico ou com chapas de metal; 
1.3 - Possuir equipamentos eletrônicos apropriados para afericõ̧es e regulagens de motores, balanceamentos e 
geometrias de rodas; 
1.4 - Dispor de ferramentas atualizadas para atendimento da frota da respectiva categoria de sua responsabilidade; 
1.5 - Dispor de área fiśica adequada à prestacã̧o dos servico̧s de manutencã̧o; 
1.6 - Dispor de equipe técnica especializada; 
1.7 - Executar os servico̧s de manutencã̧o preventiva e corretiva de acordo com sua especialidade, com fornecimento 
de peca̧s, componentes e demais materiais destinados à manutencã̧o da frota de veićulos da CONTRATANTE, nas suas 
instalacõ̧es, independentemente ou não da marca do veićulo; 
1.8 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuiźo causado por ela, seus empregados, representantes ou 
prepostos, direta ou indiretamente, inclusive aos decorrentes de servico̧s prestados ou peca̧s fornecidas com vićios 
ou defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato. 
1.9 - Responsabilizar-se integralmente pelos veićulos recebidos da CONTRATANTE, incluindo todos os pertences, 
acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparacã̧o total da perda em casos de furto ou roubo, incêndios 
ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal responsabilidade a possiv́eis sub- contratadas ou terceiros, 
desde o momento do recebimento do veićulo para orca̧mento até a entrega do bem ao CONTRATANTE. 
1.10 - Executar os servico̧s solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e ferramental 
adequados, devolvendo os veićulos para a CONTRATANTE em perfeitas condicõ̧es de funcionamento, observando-se 
as seguintes condicõ̧es: 
1.10.1 - Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os servico̧s que lhe forem confiados, de acordo com 
as especificacõ̧es de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados pela 
CONTRATANTE, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessário à 
perfeita execucã̧o dos servico̧s. 
1.10.2 - Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e 
risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peca̧s substituid́as ou servico̧s 
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executados com vićios, defeitos, incorrecõ̧es, erros, falhas, imperfeicõ̧es ou recusados pela 

CONTRATANTE, decorrente de sua culpa, inclusive por emprego de mão-de-obra, acessórios ou materiais impróprios 
ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobranca̧ adicional, a qualquer 
tit́ulo, mesmo nas aquisicõ̧es e servico̧s recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir 
quando da aceitacã̧o e/ou dentro do prazo de garantia.  
1.10.3 - Somente utilizar peca̧s, materiais e acessórios genuińos, originais ou similares de primeiro uso, desde que 
atendidas às recomendacõ̧es do fabricante do veićulo, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens 
recondicionados, salvo nos casos excepcionais com autorizacã̧o escrita da CONTRA T ANTE.  
1.10.4 - Fornecer em seu orca̧mento a relacã̧o das peca̧s, componentes e materiais a serem trocados, bem como o 
volume de tempo de servico̧, prazo de garantia e o custo dos servico̧s a serem empregados para aprovacã̧o da 
CONTRATANTE. 
1.10.5 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacõ̧es, se obriga 
prontamente a atender.  
1.10.6 - Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias (equipamentos acessórios), causadas 
por seus empregados, prepostos, ou às sub-contratadas. 
1.10.7 - Servico̧ de lava-rápidos credenciados para atender a Empresa e as normas internas de limpeza. 
Não aplicar materiais / servico̧s sem prévia autorizacã̧o da CONTRATANTE. Manter estrutura de Guincho ou Reboque 
credenciado para atendimento, quando necessário, para transporte do veićulo com avaria. 
1.10.8 - Disponibilizar local adequado para inspecã̧o prévia de todas as peca̧s a serem substituid́as nos veićulos, 
fornecendo relacã̧o e seus respectivos códigos, que serão verificados pelo Gestor ou Comissão especialmente 
designado(s), pela CONTRATANTE.  
1.10.9 - Aceitar inspecã̧o de vistoria, laudo técnico a ser realizado nos veićulos consertados / recuperados, que 
tenham envolvimento em acidente automobiliśtico, tendo resultado danos de média monta. Entendendo por média 
monta, os danos sofridos pelo veićulo quando forem afetados os seus componentes mecânicos e estruturais, 
envolvendo substituicõ̧es de equipamentos de seguranca̧ especificados pelo fabricante.  
1.10.10 - O pagamento das despesas relativas às vistorias e laudos técnicos, nas hipóteses a que se referem o item 
anterior, serão liquidadas através do contrato, sendo que a liquidacã̧o somente ocorrerá com a emissão da respectiva 
vistoria e / ou laudo. 
1.10.11 - Atender às necessidades de manutencã̧o da frota em regime de:  
1.10.11.1 - Assistência a uma ou a multi-marcas de veićulos.  
1.10.11.2 - Assistência a uma ou mais categorias de veićulos.  
1.10.11.3 - Assistência a uma ou a várias especialidades.  
2. Durante o atendimento do veićulo a rede credenciada pela CONTRATADA deverá: 
2.1 - Receber e inspecionar o veićulo da CONTRATANTE; 
2.2 - Enviar para CONTRATANTE preferencialmente pela Internet, através do sistema informatizado da CONTRATADA, 
orca̧mento dos servico̧s necessários a serem aplicados no veićulo, com as descricõ̧es das peca̧s, materiais, e servico̧s 
com os tempos de execucã̧o em horas e preco̧s; 
2.3 - Somente executar os servico̧s após autorizacã̧o expressa da CONTRATANTE /Gestor do contrato, através do 
sistema informatizado da CONTRATADA; 
2.4 - Responder civil e penalmente por qualquer descumprimento das disposicõ̧es legais, inclusive por acidentes 
decorrentes da sua acã̧o ou omissão, que ocorram durante a realizacã̧o dos servico̧s, objeto deste contrato.  
3. Para os fornecimentos de peca̧s, componentes e materiais para manutencã̧o da frota da CONTRATANTE, a rede de 
autopeca̧s credenciada pela CONTRATADA, deve: 
3.1 - Somente fornecer peca̧s, componentes, assessórios e materiais após autorizacã̧o expressa da CONTRATANTE, 
através do sistema informatizado da CONTRATADA.  
3.2 - Fornecer peca̧s, componentes e materiais com preco̧s à vista baseado no valor referencial do sistema de 
gerenciamento, trazendo o melhor valor do orca̧mento da credenciada para a CONTRATADA. 
3.3 - Fornecer garantia mińima conforme abaixo estabelecido:  
3.3.1 - mińimo de 90 (noventa) meses para as peca̧s originais repostas e instaladas a partir da emissão da(s) Nota(s) 
Fiscal(is) ou fatura(s) ou o prazo estabelecido pelo fabricante da peca̧, se for maior que 90 (noventa) dias, 
prevalecendo assim, em qualquer hipótese a garantia mińima de 90 (noventa) dias; 
3.3.2 - 30 (trinta) dias para os servico̧s que não requeiram a utilizacã̧o de peca̧s, a partir da emissão da(s) Nota(s) 
Fiscal(is) ou fatura(s);  
3.3.3 - Os servico̧s de manutencã̧o corretiva terão garantia mińima de 90 (noventa) dias, exceto os servico̧s de 
lanternagem e pintura que terão garantia a combinar individualmente com cada credenciado da CONTRATADA; 
3.3.4 - As peca̧s poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por um periódo superior ao da garantia mińima;  
3.4 - Durante a garantia os estabelecimentos credenciados estão obrigados a: 
3.4.1 - substituir o material defeituoso, sem ônus. 
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3.4.2 - corrigir defeitos de fabricacã̧o, sem ônus. 

3.4.3 - trocar o material no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de comunicacã̧o da CONTRATANTE, 
sem ônus.  
4. Para a execucã̧o de quaisquer servico̧s, deverão ser providenciados pelo CONTRATANTE, no mińimo, 03 (três) 
orca̧mentos / cotacõ̧es, através do sistema da CONTRATADA, com o objetivo de serem analisados, devendo ser 
autorizado o de menor valor pela CONTRATANTE / Gestor do contrato. 
5. O CONTRATANTE definirá, antes da apresentacã̧o dos orca̧mentos, a origem e a marca das peca̧s a serem utilizadas, 
podendo optar entre peca̧s genuińas, originais ou similares, devendo tal escolha ser devidamente justificada.  
6. O preco̧ máximo para peca̧s e acessórios genuińos são os constantes da Tabela de Preco̧ Oficial de preco̧s da 
montadora do veićulo para o qual o material está sendo adquirido, considerados os descontos ofertados na proposta, 
contudo poderão ser utilizadas peca̧s originais ou similares de primeiro uso, desde que após estabelecida a relacã̧o 
custo/benefićio, seja comprovada a vantagem para a CONTRATADA.  
7. O percentual de desconto ofertado para as peca̧s genuińas destina-se à afericã̧o da economicidade pela 
CONTRATANTE na escolha da origem das peca̧s a serem usadas nos servico̧s (genuińas, originais ou similares de 
primeiro uso). 
8. O percentual de desconto ofertado incidirá exclusivamente para peca̧s e acessórios genuińos, servindo como teto 
máximo admissiv́el para utilizacã̧o pela CONTRATANTE.  
9. O valor a ser pago por hora de servico̧ será o apresentado na proposta pela CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 
1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, à sua conta, a publicacã̧o do extrato deste Contrato no Diário Oficial, no 
prazo de até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  
E ́competente o Foro da Justica̧ de Simões, para dirimir questões decorrentes deste contrato, renunciando as partes 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
E, por estarem assim justas e de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na 
presenca̧ das testemunhas que também o subscrevem.  
Simões / PI, _____ de _________ de 2018.  
Contratada  
TESTEMUNHAS:  
Nome: CPF:  
Nome: CPF:  
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