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EDITAL  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2019. 
 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida 

Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.208/0001-17, 
representado neste ato pelo Prefeito Exmº. Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro, 

agricultor, inscrito no CPF sob o n° 979.396.177-53, C. I n° 951.826-ES, residente na Rua Fazenda da 

Penha, Zona Rural, Taquaraçu, Ibiraçu/ES e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n° 
14.635.944/0001-40, com sede na Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina Ibiraçu/ES, neste ato 

representada pela Senhora Secretária Municipal de Saúde ROSICLEA PELISSARE OLIVEIRA, 

brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 031.664.557-52, C.I: 35.27441-ES, residente na Rua: 
Maria da Penha Morais Depizzol, nº 65, São Cristóvão - Ibiraçu/ES - CEP 29.670-00 e o FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRAÇU, inscrito no CNPJ sob o nº 15.268.099/0001-84, 

neste ato representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano 
o Sr. ROBERTO CARLOS RAMALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 847.791.367-68, CI 

nº 763.942 SPTC-ES, residente na Rua Francisco Agemiro Modenesi Grattz, nº 316, Bairro Elias 

Bragatto, CEP 29.670-000, Ibiraçu/ES, por meio da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, designados 
pela Portaria nº. 18.684/2018 de 10/05/2018, torna público que na data, horário e local abaixo 

assinalado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº. 027/2019, que tem 

como objeto a Contratação de empresa especializada na implantação e operação de sistema 
informatizado e integrado de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota 
de veículos automotores deste Município em rede de estabelecimentos especializados e 
credenciados para a aquisição de peças, acessórios e para contratação de serviços de oficina 
mecânica em geral, compreendendo: implantação de sistema (software) de gerenciamento 
integrado, treinamento de pessoal e fornecimento de todos os demais equipamentos 
necessários à sua operação, relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos da frota Município de Ibiraçu-ES, com autorização no 

processo n.° 5402/2018 de 23/11/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 

Infraestrutura - SEMOSI, com critério de julgamento de maior percentual (%) de desconto, e com as 
disposições deste Edital e seus respectivos anexos, e ainda de acordo com a Lei n.º 10.520/2002, 

8.666/93,  a Lei Complementar n.º 123/2006 e Lei 147/2014. 
 
REGÊNCIA E REGIME 
 

Regência: Leis nº.s 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações, Lei 

123/2016 e Lei Complementar 147/2014. 
Modalidade: Pregão. 

Tipo de Licitação: Menor preço  

Regime de Execução: Indireta. 
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Critério de Julgamento: Menor preço (maior percentual de desconto) 

Repartição Interessada: Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 

Infraestrutura - SEMOSI 
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias, contados a partir da data de entrega dos 

envelopes. 

Data, hora e local do Credenciamento - 19/03/2019 às 08 horas na Sala da Sessão de 
Pregão, situada na Avenida Conde D”Eu – 486 – 

Centro –  Ibiraçu – Espírito Santo. 

Data e hora da Abertura - 19/03/2019 às 08 horas, no mesmo local.  
 

OBSERVAÇÃO:  OS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DE 

HABILITAÇÃO DEVERÃO SER PROTOCOLIZADOS NO 

PROTOCOLO GERAL DA PMI, ATÉ AS 07 HORAS e 45 

MINUTOS DO DIA 19/03/2019, NÃO SENDO ACEITOS 

APÓS O HORÁRIO ESTABELECIDO NESTE EDITAL. 
 
 
1. OBJETO 

 
1.1. O presente Pregão tem por objeto Contratação de empresa especializada na 

implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gerenciamento de 
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos automotores deste Município em rede 
de estabelecimentos especializados e credenciados para a aquisição de peças, acessórios e para 
contratação de serviços de oficina mecânica em geral, compreendendo: implantação de sistema 
(software) de gerenciamento integrado, treinamento de pessoal e fornecimento de todos os 
demais equipamentos necessários à sua operação, relatórios gerenciais de controle das 
despesas de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota Município de Ibiraçu-ES, 
com autorização no processo n.° 5402/2018 de 23/11/2018, a pedido da Secretaria Municipal 
de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI, de acordo com as especificações constantes do 
Anexo I - Formulário "Especificações e Cotação de Preços”. 

 
1.2. O objeto da licitação será executado rigorosamente de acordo com o Anexo I - Formulário 

"Especificações e Cotação de Preços”.  
 

1.3. O objeto da licitação terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal de Obras, 
Serviços e Infraestrutura – SEMOSI. 

 
1.4. A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a do Orçamento para o 

exercício de 2019, a saber: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
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Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 010 Secretaria Municipal de Governo 

Unidade 
001 
002 

Secretaria Municipal de Governo 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

Dotação 
010001.0412200022.039 
010002.0618200053.040 

Manutenção da Frota 
Manutenção da Frota 

Ficha – Elemento de 
Despesa 

33903000000 
33903900000 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 

Fonte de Recurso 1000000000 Recursos Ordinários 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 060 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica 

Unidade 001 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica 

Dotação 060001.0412200043.041 Manutenção da Frota 

Ficha – Elemento de 
Despesa 

33903000000 
33903900000 

Material de Consumo 
Outros Serviços de terceiros – P. Jurídica 

Fonte de Recursos 1000000000 Recursos Ordinários 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA – SEMOSI 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 070 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 

Infraestrutura 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 

Infraestrutura 

Dotação 070001.1545200082.032 Manutenção e Reestruturação da Frota 

Ficha – Elemento de 
Despesa 

33903000000 
33903900000 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 

Fonte de Recurso 
1000000000 
1604000000 

Recursos ordinários 
Royalties de Petróleo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE – 
SEDERMA 
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Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 080 
Secretaria Municipal de Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

Dotação 080001.2060600112.044 
Manutenção de Máquinas e Equipamentos da 

Agricultura 

Ficha – Elemento de 
Despesa 

33903000000 
33903900000 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 

Fonte de Recurso 1000000000 Recursos Ordinários 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação  

Unidade 001 Secretaria Municipal de Educação  

Dotação 090001.1236100302.056 Manutenção da Frota da Educação 

Elemento de Despesa 
33903000000 
339039 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 

Fonte de Recurso 

1000000000 
1101000000 
1107000000 
1605000000 

Recursos Próprios 
MDE 
FNDE – PNATE 
Recursos dos Royalties Estadual 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde 

Dotação 110001.1012200252.073 Manutenção da Frota da Saúde 

Elemento de Despesa 
33903000000 
33903900000 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros -  P.Jurídica 

Fonte de Recurso 
1201000000 
1605000000 

Recursos Próprios da Saúde 
Royalties de Petróleo Estadual 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL 
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Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 120 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Humano e Assistência Social 

Unidade 
001 
 
002 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Humano e Assistência Social  

Fundo Municipal de Assistência Social 

Dotação 
120001.0812200022.096 
120002.0824400362.106 

Manutenção da Frota da SEMADH 
Manutenção das Atividades do CRAS 

Ficha – Elemento de 
Despesa 

33903000000 
33903900000 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 

Fonte 
1000000000 
1399000000  

Recursos Ordinários 
Demais Recursos da Assistência 

 
2. PRAZOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1. Por resultarem em obrigações futuras o contrato vigorará por um período de 12 (doze) 

meses, 
podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, provada a economicidade, pelo 

prazo de até 60 (sessenta) meses na forma do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, atendendo aos 
interesses e conveniências da Administração. 

 
2.2.  O prazo para o início dos serviços serão de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

expedição da Ordem de Serviços, confeccionada pela Secretaria Municipal de 
Administração, conforme a necessidade da Secretaria solicitante.   

 
2.3. É de responsabilidade da contratada e correrão por conta dela todas as despesas de 

seguros, transporte, frete, guincho, tributos, alimentação, encargos trabalhistas e 
previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços objeto da licitação. 

 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: 

 
a) - se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 

 
b) - Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que                      

devidamente comprovada; 
 

c) - estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de 
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empresas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 
qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
d) - empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

  
3.2. Poderão participar desta licitação as interessadas que detenham atividade pertinente e 

compatível com o Objeto deste Pregão, atendam aos requisitos mínimos de classificação das 
propostas exigidos e ainda as exigências para habilitação, requeridas neste Edital. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
4.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e Lei Municipal 

nº 2.826 de 02 de outubro de 2007, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
conforme Item 8.2.3 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
4.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 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. 

 
4.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.1.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 
4.3. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta 
inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
4.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
4.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 
4.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

subitem 4.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
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subitem 4.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
4.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
4.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após 
verificação da documentação de habilitação. 

 
4.4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão. 

 
4.5 – Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 e Lei 147/2014 serão aplicadas às 

cooperativas, nos termos do artigo 34 da Lei n° 11.488/2007. 
 
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO/ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 

  
5.1.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências e de impugnar este Edital 

aquele que não o fizer dentro do prazo estabelecido no item 5.1. 
 
5.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 
 
5.2. ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
5.2.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em 

conformidade com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos. 
 
6. CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO/ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1. CREDENCIAMENTO 
 
6.1.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos em mãos ao 

Pregoeiro: 
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a) - apresentar o estatuto social, contrato social com todas as alterações registradas na junta 
comercial ou contrato social consolidado ou registro comercial, no caso de empresa individual, 
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumirem obrigações em decorrência de tal investidura, devidamente autenticado; 

 
b) - tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, sendo esta 

última com firma reconhecida, 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, devidamente autenticada. 

 
c) tratando-se de representante credenciado, apresentar o Termo de Credenciamento, conforme 

o modelo constante do Anexo II, com firma reconhecida, 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. 

 
d) As empresas deverão apresentar, no ato do credenciamento, Certidão Simplificada da 

Junta Comercial, com vigência mínima de 03 meses, que antecede a data da realização da 
licitação sob pena de não ser credenciado para fase de oferta de lances. 

 
e) O Instrumento de credenciamento (Anexo II) deverá conter: assinatura do representante legal, 

com a devida prova de reconhecimento de firma. 

 
6.1.2. O representante presente (representante legal ou procurador ou pessoa credenciada) 

deverá identificar-se anexando cópia autenticada de documento oficial de identificação que 
contenha foto.  

 
6.1.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles 

poderá representar apenas uma credenciada. 
 
6.1.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  
 
6.1.4.1. A empresa que apresentar documentação para credenciamento de forma parcial por 

quaisquer motivos de incompatibilidade das exigências do edital, importará em sua imediata 
exclusão da fase de oferta de lances, sendo aproveitado apenas o valor de sua proposta.  A não 
apresentação da documentação do credenciamento importará na desclassificação da empresa do 
certame  
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6.1.5. Os interessados ou seus representantes apresentarão em mãos ao Pregoeiro da Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu, DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE A LICITANTE CUMPRE PLENAMENTE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com o inciso VII, Artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, 
conforme o modelo a seguir, no ato do Credenciamento: 

 
DECLARAÇÃO 

 

Referência: Pregão Presencial nº 027/2019 
 

A empresa: ...................................................................................................................................., 
(razão social da licitante), 

inscrita no CNPJ sob o nº ............................, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor 
(a) ......................................................................, portador (a) da Carteira de Identidade nº ......................., CPF nº 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII, do Artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório. 

.................................................................. 
Local e data                                                           ............................................................................ 

Representante legal 
 

Obs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue em mãos ao 
Senhor Pregoeiro no ato do credenciamento. 

 
6.2. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.2.1- Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á a abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços e os documentos de habilitação devidamente protocolizados no protocolo 
geral da PMI até às_07:45 horas do dia _19/03/2019,  não sendo aceitos após o horário 
estabelecido neste edital, sendo os envelopes em invólucros separados, indevassáveis, lacrados e 
rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 

 
ENVELOPE A 
 
EDITAL DE PREGÃO nº 027/2019. 
PROPOSTA DE PREÇOS. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 
 
ENVELOPE B 
 
EDITAL DE PREGÃO nº 027/2019. 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 
 
6.2.2. A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ: 
 
a) - ser elaborada em papel timbrado da empresa, e redigida em língua portuguesa, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou 
pelo procurador; 

 
b) - indicar nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico. 
 
c) - ter validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes; 
 
d) - o prazo para início da prestação dos serviços será de  no máximo 30 (trinta) dias corridos, a 

partir do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Gerência de Administração Geral e 
Suprimentos, conforme o Item 2 e subitens. 

 
e) - apresentar COTAÇÃO DOS PREÇOS, tendo como modelo o Anexo I (“Especificações e Cotação 

de Preços”), onde constarão: número do item, marca (quando for o caso), unidade, quantidade, valor 
unitário do item, valor total do item, valor total da Proposta; 

 
f) - ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula, 

com fixação do prazo de Validade da Proposta; 
 
g) Os valores ofertados deverão ser os mesmos em todos itens que se repetirem cujas as 

descrições sejam as mesmas.  
 
h) - declarar expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias 

ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação; 

 
i) - conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que 

induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
j) - declarar expressamente que aceita todas as exigências do Edital e de seus Anexos.  

 

6.2.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos a qualquer título. 

 
6.2.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste 
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Edital e de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento. 

 
6.2.5. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no ato, por 

simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, 
possa representar risco de fraude aos princípios da licitação. 

 
6.3. Ocorrendo discrepância entre preços unitários e parciais ou entre parciais e subtotais ou, 

ainda, entre estes e o total, prevalecerão sempre os primeiros, devendo o Pregoeiro proceder às 
correções necessárias. No caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, 
prevalecerão os últimos; 

  
6.4. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial para esta licitação. E caso 

a licitante apresente mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará todas as suas propostas 
desclassificadas para todos os efeitos; 

 
6.5. O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade da 

licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, seja para mais ou para menos; 
 
6.6. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou 

multiplicação; 
 
6.6.1. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal 

presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim. 
  
6.6.2. A falta do CNPJ, e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados 

constantes dos documentos apresentados dentro do envelope “Documentação”. 
  
6.7. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condições 

estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nela 
contidas. 

 
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope - “Proposta” - estará encerrado o credenciamento 

e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
 



 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

 

 
 

Avenida Conde D’Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

12 

7.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos.  

 
7.2.1. No tocante aos preços das propostas, serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 
para apuração do valor da proposta.  

 
7.2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
 
7.3. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

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 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso 
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes.  

 
7.4. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

 
7.4.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances.  

 
7.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima entre os lances determinados pelo Pregoeiro, 
aplicável inclusive em relação ao primeiro.  

 
7.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa, 

declinar da formulação de lances. 
 
7.7. Serão classificadas 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.  
 
7.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
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preço.  
 
7.9. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  
 
7.9.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será aferido a partir dos preços de 

mercado vigentes na data da apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada pela 
Administração, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

 
7.10. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor.  
 
7.11. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante:  

 
a) - substituição e apresentação de documentos obtidos via Internet; ou  
 
b) - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
 
7.11.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  

 
7.11.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

 
7.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame.  
 
7.13. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

 
8. HABILITAÇÃO 
 
8.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço na 
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forma prescrita neste Edital, proceder-se-á à abertura do envelope B, para análise dos documentos 
de habilitação da proponente classificada. 

 
8.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos 

subitens 8.2.1 a 8.2.4, desde que atendidos os requisitos especificados nas OBSERVAÇÕES 1 a 8 
deste item. 

 
8.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
8.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
 
8.2.1.2. Apresentar o estatuto social, contrato social e suas alterações ou contrato social 

consolidado ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência de 
tal investidura, devidamente autenticado;  

 
8.2.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou 
 
8.2.1.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
8.2.1.5. Prova de inscrição no Sistema Integrado de Informação Sobre Operações Interestaduais 

com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) ou Municipal (Alvará de Funcionamento devidamente 
autenticado), onde for sediada a empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame. 

 
8.2.1.6. Os documentos relacionados nos subitens "8.2.1.1" a "8.2.1.3" e “8.2.1.5” do item 8.2.1 não 

precisarão constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato do 

Credenciamento deste Pregão, desde que sejam originais ou estejam devidamente autenticados. 
 
8.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
8.2.2.1. Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar do documento. 

 
8.2.2.2- Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que devidamente 

comprovada. 
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8.2.3. REGULARIDADE FISCAL 
 
8.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ). 
 
8.2.3.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela Caixa Econômica Federal.  
 
8.2.3.3. Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de Seguro 

Social – CND  
Observação: A regularidade perante o INSS será comprovada por meio de Certidão Negativa de 

Débito emitida pelo próprio INSS ou pela RECEITA FEDERAL DO BRASIL.   

 
8.2.3.4. Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões 

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal). 
 
Observação: A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal, Previdência Social e da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por certidão conjunta, 
conforme Portaria Conjunta PGFN - RFB nº 02, de 31 de Agosto de 2005. 

 
8.2.3.5. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto 
licitado. 

 
8.2.3.6. Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos 

relativos ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Ibiraçu fica 
obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item. 

 
8.2.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do domicílio ou sede da proponente, 

pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, com 
validade na data de realização da licitação. 

 
8.2.4- DECLARAÇÕES   
 
a) - Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 

declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva da habilitação, conforme 
artigo 32, parágrafo 2º, Lei nº 8.666/1993, como exemplificado no modelo abaixo: 

 
DECLARAÇÃO 

 
Referência: Pregão Presencial nº 027/2019. 

 

A empresa: .............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................................ 
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sediada na ......................................................................................................................, declara, sob as penas da Lei, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 

licitatório, na forma do Art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93, assim como, não ter em seu quadro 

social parentes por matrimônio, consanguínios até 2º grau ou por adoção do Prefeito, Vice- Prefeito, 

Vereadores ou Servidores Públicos, na forma do Art. 70 § 10º da Lei Orgânica Municipal, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
............................................................................. 
Local e data 
 
..................................................................,                    RG nº .............................................................. 
(Nome e assinatura do Declarante)                                       (Identidade do Declarante) 
 
 
B) - Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz. (Lei nº 9.854, de 27/10/1999, DOU de 28/10/1999), conforme 
modelo a seguir: 

 
DECLARAÇÃO 

 
Referência: Pregão Presencial nº 027/2019 

 

A empresa: ..........................................................., inscrita no CNPJ sob o nº .............................................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ..............................................................., portador da 

Carteira de Identidade nº ............................. e do CPF nº ........................................, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

nº9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que não emprega menor de dezoito anos, 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.  

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (.....). 
 
Ibiraçu, ........ de ............................ de 2019. 
 

.............................................................................................. 
(Representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e entregue no 

envelope “B” documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação. 
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8.2.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.2.5.1 – Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado que comprove que a empresa já prestou serviços compatíveis com o objeto solicitado pela 
PMI, devidamente autenticado. 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
1) – O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 

            
2) - Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão 

ressalva que autorize a sua aceitação. 
            
3) - A documentação exigida nos subitens do item 8 deverá ser compatível com as respectivas 

inscrições nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentação, a mesclagem 
dos documentos de estabelecimentos diversos (número de inscrição no C.N.P.J., I.E. e C.C.M.).  

            
4) - A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada conforme o caso, à 

confirmação de sua validade também por esse meio, pelo Pregoeiro. 

             
5) - Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração 

Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 03 

(três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame, com exceção do item 8.2.2 
subitem 8.2.2.1.  

 
6) -  Os proponentes deverão apresentar os documentos em original, ou por processo de cópia 

autenticada em cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por autenticação 
direta da Comissão Permanente de Licitação ou pregoeiro, hipótese em que a autenticação deverá 
ocorrer previamente ao credenciamento quando apresentado, simultaneamente, os originais e as 
cópias, sendo que as cópias ficarão como parte integrante do procedimento licitatório. 

 
6.1) - Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação. 
 
6.2) - Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo 

licitatório. 
 
7) - Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 8 deste Edital, 

não poderão, em hipótese alguma, serem substituídos por protocolos que configurem o seu 
requerimento, não podendo, ainda, serem remetidos posteriormente ao prazo fixado para a 
abertura do certame, exceto no tocante ao disposto no subitem 9.1.1. 
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8) - A fim de facilitar a conferência dos documentos exigidos para a Habilitação, pede-se que os 
mesmos sejam colocados no envelope “Documentos de Habilitação”, na ordem em que foram 
exigidos no Item 8. 

 
9. ADJUDICAÇÃO 
 
9.1. Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de menor preço esta 

será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação. 
 
9.1.1. Se a proponente de preço não atender às exigências de habilitação, será examinada a 

documentação das proponentes das ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até o encontro 
de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo a respectiva proponente 
declarada vencedora e a ela feita à adjudicação do objeto da licitação. 

 
10. FASE RECURSAL 
 
10.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação 
das razões e de igual prazo para as contra-razões, com imediata intimação de todas as presentes e 
assegurada também imediata vista dos autos. 

 
10.1.1. A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão, mediante consignação em ata. 
 
10.1.2. A falta de manifestação, nos termos do subitem 10.1, importará na decadência do direito 

de recurso. 
 
10.2. Os recursos não terão efeito suspensivo. 
 
10.2.1. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
10.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao pregoeiro e protocolizados nos horários das 07 horas 

às 11 horas e das 12 horas às 16 horas na Avenida Conde D’Eu, nº 486 - centro - nesta cidade, 
observando o prazo previsto no Inciso XVII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 
10.4. Os recursos deverão ser instruídos com cópia do Contrato Social, com Mandato 

Procuratório, autenticados em Cartório, por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das 
pessoas naturais competentes, ou em publicação de órgão da imprensa na forma da Lei, para 
representar a empresa recorrente com a devida qualificação de seu representante legal. 
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11. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
11.1. HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida ao Ordenador de despesa da 

Prefeitura Municipal de Ibiraçu, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência 
Social para homologação. 

 
11.2. CONTRATAÇÃO  
 
11.2.1. Por resultar em obrigações futuras, a contratação decorrente desta licitação será 

formalizada mediante assinatura de termo de CONTRATO, cuja respectiva minuta constitui anexo do 
presente ato convocatório.  

 
11.2.1.1. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), e Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação 
por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

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

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis comprovar a sua situação de 
regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em 
vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

 
11.2.1.3. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer a Secretaria de Municipal de Administração e Recursos Humanos para 
assinar o termo de contrato.  

 
11.2.1.4. Quando a contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante 
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 
ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 4º inciso XXIII da 
Lei nº 10.520/2002.  

 
12. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
12.1. O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no 

artigo 73, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações introduzidas pela Lei 



 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

 

 
 

Avenida Conde D’Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

20 

Federal nº 8.883/1994 e seguintes, e demais normas pertinentes. 
 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
  
13.1. O pagamento do preço pactuado será de acordo com a prestação dos serviços, devendo a 

Contratada, emitir as respectivas Notas Fiscais que devidamente comprovadas e atestadas pelo 
Órgão Gestor do Objeto do contrato, deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias. 

 

 13.2 – O contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em 
desacordo com as especificações constantes no Edital e demais anexos. 

 
13.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos. 
 
OBS: Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir 03 (três) Notas Fiscais, uma em nome 

da Prefeitura Municipal de Ibiraçu (CNPJ: nº 27.165.208/0001-17); outra em nome do Fundo 
Municipal de Saúde (CNPJ nº 14.635.944/0001-40) e a outra em nome do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Ibiraçu ( CNPJ Nº 15.268.099/0001-84) com as respectivas quantidades de 
créditos e valores. 

 
14. DA RETIRADA DA ORDEM DE SERVIÇO 
 
14.1. Após empenho, será convocada a vencedora da licitação para, dentro do prazo de 01 (um) 

dia, a contar da data de recebimento da notificação, retirar a “Ordem de Serviços”, sob pena de 
decair o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 16 deste 
Edital. 

 
15. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
15.1- A licitante vencedora se compromete a prestar os serviços, conforme especificados no 

Anexo I deste Edital. 
 
 15.2 - A licitante vencedora se compromete a executar os serviços, imediatamente, a partir do 

recebimento da ordem de serviços.  
 
15.3 - O Município de Ibiraçu reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o 

previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato, sob pena de penalização.  
 
15.4. Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 

n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
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16. PENALIDADES 
 
16.1. Pela recusa em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
proposta.  

 
16.2. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em 

virtude da não aceitação da primeira convocada. 
 
16.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, 

ao não cumprimento, por parte da empresa vencedora, das obrigações assumidas, ou a infringência 
de preceitos legais pertinentes serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes 
penalidades: 

 
a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento 

realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea 
“b”. 

b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente ao(s) item(ns) 
constante da Ordem de Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações 
assumidas. 

 
c) - cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de 

Ibiraçu, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de 
descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento/Execução ou 
descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento/Execução. 

 
16.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

empresa ganhadora da Licitação, ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
 
16.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais 
perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Ibiraçu. 

 
16.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela licitante, esta 

poderá sofrer quaisquer das penalidades adiante previstas: 
 
I - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

pelo prazo de 12 (doze) meses; 
 
16.7. À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
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proposta ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada a 
penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de Ibiraçu pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 

 
17. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas nos 

horário das 07 horas às 11 horas e das 12 horas às 16 horas na Avenida Conde D’Eu, nº 486 - centro - 

nesta cidade, observando o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 
8.666/1993, e suas alterações. 

 
17.1.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se 

tratando de pessoa física ou CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou 
cópia autenticada). 

 
17.2. Informações relativas a presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, de acordo 

com seu teor. 
 
  17.2.1. Questões Técnicas e Jurídicas deverão ser formuladas por escrito e dirigidas ao 

pregoeiro, na Avenida Conde D’Eu, nº 486 - Sede – IBIRAÇU - ES, em até 02 (dois) dias antes do prazo 
marcado para abertura do certame. 

17.2.2. Questões Diversas poderão ser obtidas na Sessão de Pregão, telefone 0XX (27) 3257-
0503, no horário das 07 horas às 11 horas e das 12 horas às 16 horas. 

 
17.2.3. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 

informal. 
 
17.3. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição 

legal, o Foro de IBIRAÇU, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei Federal nº 
8.666/1993. 

 
17.4. Fica assegurado ao Município de Ibiraçu o direito de no interesse da administração, anular 

ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 

 
17.5. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a PMI não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 

 



 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

 

 
 

Avenida Conde D’Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

23 

17.6. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 
17.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 

17.8. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial do contrato. 

 
17.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do pregoeiro em contrário. 

 
17.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu.  

 
17.11. As empresas que receberem o Edital por meio eletrônico serão responsáveis pelo envio do 

aviso de recebimento ao Pregoeiro. Se não enviado este aviso, a empresa poderá não ser notificada 
sobre eventuais alterações do presente Edital ou informações prestadas pelo Pregoeiro. 

17.12. A condição de emissão de documentos de cobranças, pagamentos, reajustes, garantia de 
execuções, penalidades, obrigações, responsabilidades e outras, são as estabelecidas neste Edital e 
na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 
18. CADERNO DE LICITAÇÃO 
 
18.1. Fazem parte integrante do presente Edital: 
 
18.1.1. Anexo I - Formulário “Especificações e Cotação de Preços”; 
 
18.1.2. Anexo II – Termo de Credenciamento; 
 
18.1.3. Anexo III - Minuta de Contrato. 
 
18.1.4. Anexo IV – Termo de Referencia  
 
18.2. Seguem abaixo os endereços das Secretarias e Órgãos citados neste Edital para informações 

e esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitação: 
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PARA RETIRADA DO CADERNO DE LICITAÇÃO, PARA PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, 
PROTOCOLO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA E SALA DA SESSÃO PÚBLICA: 

 
 
Sessão de Pregão 
Avenida Conde D’Eu, nº 486 - Sede – IBIRAÇU - ES. 
Horário de funcionamento das 07 horas às 11 horas e das 12 horas às 16 horas 
Telefax. 0XX (27) 3257-0503. 
www.ibiracu.es.gov.br 
email: licitacao@ibiracu.es.gov.br, licitacao.ibiracu@gmail.com  
 
PARA ESCLARECIMENTO QUANTO AO OBJETO LICITADO E DUVIDAS SOBRE OS VEÍCULOS: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇO E INFRAESTRUTURA - SEMOSI 
Rua Ciro Anselmo Cecato, s/nº, Bairro São Cristóvão, Ibiraçu/ES 
FONE: 27 3257-0584 – Gerência de Frotas 
E-mail: sec.obras4@gmail.com ; frotas@ibiracu.es.gov.br 
 
17.3. No ato do recebimento do “Caderno de Licitação” deverá à interessada verificar seu 

conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
 

Ibiraçu - ES, 28 de fevereiro  de 2019. 
 
 

Luana Guasti 
Pregoeira  
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ANEXO I 

 
FORMULÁRIO “ESPECIFICAÇÃO E COTAÇÃO DE PREÇOS” 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO: DADOS VALORES: 

 

 

 

 

 

 

01 

Contratação de empresa 
especializada na implantação e 
operação de sistema 
informatizado e integrado de 
gerenciamento de manutenção 
preventiva e corretiva da frota de 
veículos automotores deste 
Município em rede de 
estabelecimentos especializados e 
credenciados para a aquisição de 
peças, acessórios e para 
contratação de serviços de oficina 
mecânica em geral, 
compreendendo: implantação de 
sistema (software) de 
gerenciamento integrado, 
treinamento de pessoal e 
fornecimento de todos os demais 
equipamentos necessários à sua 
operação, relatórios gerenciais de 
controle das despesas de 
manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos da frota 
Município de Ibiraçu-ES 

Frota Atual (Própria): 77 

Projeção despesas anuais 

 (peças e mão de obra)*: 

R$ 624.570,85 

Projeção de Despesas 

Anuais (Taxa de 

Administração): 

 

0,00% 

*Valores estimados levando em consideração o consumo da frota do Poder Executivo do 

Município de Ibiraçu, nos últimos 12 meses. Os valores estimados acima não obrigam o 

CONTRATANTE à execução de despesa de igual valor, tratando-se apenas de referência com base 

nas despesas dos últimos exercícios. 

 
OBS: Valor estimado da taxa de desconto -6,17 % (seis vírgula dezessete por cento 

negativo).  
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DADOS DA PROPONENTE: 

Nome: ............................................................................................................................................................. 

Razão social: .................................................................................................................................................. 

CNPJ nº.: ....................................................................................................................................................... 

Banco:......................... Agência nº.: .............................. Conta nº.: ............................................................... 

Endereço completo: ........................................................................................................................................ 

Telefones: ....................................................................................................................................................... 

E-mail: ............................................................................................................................................................. 

Validade da proposta (não inferior a 60 dias): ................................................................................................ 

Prazo de entrega: (conforme Item 2 e subitens do edital) ..............................................................................  

Declaração: 

 

1 - Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da licitação. 

 

2 - Declaro que aceito todas as exigências do edital e de seus anexos. 

 

.................................... 

Local e Data 

 

 

............................................................................ 
Assinatura da Proponente 
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ANEXO II 

 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
A empresa:...................................................................................................................................................., 

com sede na: ................................................................................................................................................, 

C.G.C. nº. ......................................................,  representada pelo(a)  Sr.(a)   .............................................. 

......................................................................................................................................................................, 

CREDENCIA o(a) Sr.(a)  ............................................................................................................................... 

(CARGO)  ....................................................................................................................................................., 

portador(a) do R.G. nº. .............................................. e C.P.F.  nº. .............................................................., 

para representá-la perante a PREFEITURA  MUNICIPAL DE IBIRAÇU na licitação por Pregão 

Presencial nº. 027/2019, podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao 

certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

NOME: ........................................................................................................................................................... 

R.G.:................................................................................................................................................................ 

CARGO:  ........................................................................................................................................................ 

 
 

Obs: Este documento deverá ser entregue em mãos ao Pregoeiro no ato do Credenciamento.  
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ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº. ____/2019 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 027/2019 
PROCESSO N.° 5402/2018 de 23/11/2018. 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - 

ES E A EMPRESA: ................................ 
 
 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida 
Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.208/0001-17, 
representado neste ato pelo Prefeito Exmº. Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro, 
agricultor, inscrito no CPF sob o n° 979.396.177-53, C. I n° 951.826-ES, residente na Rua Fazenda da 
Penha, Zona Rural, Taquaraçu, Ibiraçu/ES e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n° 
14.635.944/0001-40, com sede na Rua Martins Pescador, nº 26, Bairro Ericina Ibiraçu/ES, neste ato 
representada pela Senhora Secretária Municipal de Saúde ROSICLEA PELISSARE OLIVEIRA, 
brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 031.664.557-52, C.I: 35.27441-ES, residente na Rua: 
Maria da Penha Morais Depizzol, nº 65, São Cristóvão - Ibiraçu/ES - CEP 29.670-00 e o FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRAÇU, inscrito no CNPJ sob o nº 15.268.099/0001-84, 
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano 
o Sr. ROBERTO CARLOS RAMALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 847.791.367-68, CI 
nº 763.942 SPTC-ES, residente na Rua Francisco Agemiro Modenesi Grattz, nº 316, Bairro Elias 
Bragatto, CEP 29.670-000, Ibiraçu/ES, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
empresa .............................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 
..................., com sede na Rua .................... ............ CEP ..........., representada neste ato pelo Sr. ..........................., 
brasileiro (a), (estado Civil), inscrito no CPF sob nº. ............. residente na Rua ....................................... CEP 
.............., doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente instrumento de acordo com as 
Leis nº. 10.520/02 e 8.666/93 e alterações em conformidade com o processo administrativo n°. 
5402/2018 de 23/11/2018, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI 
e o Pregão Presencial N.º 027/2019, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa especializada na 

implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gerenciamento de manutenção 
preventiva e corretiva da frota de veículos automotores deste Município em rede de 
estabelecimentos especializados e credenciados para a aquisição de peças, acessórios e para 
contratação de serviços de oficina mecânica em geral, compreendendo: implantação de sistema 
(software) de gerenciamento integrado, treinamento de pessoal e fornecimento de todos os demais 
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equipamentos necessários à sua operação, relatórios gerenciais de controle das despesas de 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota Município de Ibiraçu-ES, com autorização 
no processo n.° 5402/2018 de 23/11/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 
Infraestrutura - SEMOSI, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, parte integrante do 
Edital para todos os efeitos.   

 
1.2 - O objeto desta licitação terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 

Infraestrutura – SEMOSI. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO 
 
2.1 - A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a conta do Orçamento 

para o exercício de 2019, a saber: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 010 Secretaria Municipal de Governo 

Unidade 
001 
002 

Secretaria Municipal de Governo 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

Dotação 
010001.0412200022.039 
010002.0618200053.040 

Manutenção da Frota 
Manutenção da Frota 

Ficha – Elemento de 
Despesa 

33903000000 
33903900000 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 

Fonte de Recurso 1000000000 Recursos Ordinários 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 060 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica 

Unidade 001 Secretaria Municipal de Gestão Estratégica 

Dotação 060001.0412200043.041 Manutenção da Frota 

Ficha – Elemento de 
Despesa 

33903000000 
33903900000 

Material de Consumo 
Outros Serviços de terceiros – P. Jurídica 

Fonte de Recursos 1000000000 Recursos Ordinários 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA – SEMOSI 
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Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 070 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 

Infraestrutura 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 

Infraestrutura 

Dotação 070001.1545200082.032 Manutenção e Reestruturação da Frota 

Ficha – Elemento de 
Despesa 

33903000000 
33903900000 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 

Fonte de Recurso 
1000000000 
1604000000 

Recursos ordinários 
Royalties de Petróleo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE – 
SEDERMA 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 080 
Secretaria Municipal de Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

Dotação 080001.2060600112.044 
Manutenção de Máquinas e Equipamentos da 

Agricultura 

Ficha – Elemento de 
Despesa 

33903000000 
33903900000 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 

Fonte de Recurso 1000000000 Recursos Ordinários 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação  

Unidade 001 Secretaria Municipal de Educação  

Dotação 090001.1236100302.056 Manutenção da Frota da Educação 

Elemento de Despesa 
33903000000 
339039 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 

Fonte de Recurso 

1000000000 
1101000000 
1107000000 
1605000000 

Recursos Próprios 
MDE 
FNDE – PNATE 
Recursos dos Royalties Estadual 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde 

Dotação 110001.1012200252.073 Manutenção da Frota da Saúde 

Elemento de Despesa 
33903000000 
33903900000 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros -  P.Jurídica 

Fonte de Recurso 
1201000000 
1605000000 

Recursos Próprios da Saúde 
Royalties de Petróleo Estadual 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 120 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Humano e Assistência Social 

Unidade 
001 
 
002 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Humano e Assistência Social  

Fundo Municipal de Assistência Social 

Dotação 
120001.0812200022.096 
120002.0824400362.106 

Manutenção da Frota da SEMADH 
Manutenção das Atividades do CRAS 

Ficha – Elemento de 
Despesa 

33903000000 
33903900000 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 

Fonte 
1000000000 
1399000000  

Recursos Ordinários 
Demais Recursos da Assistência 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 - O Contratante pagará a Contratada pelo fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 

Primeira o valor global de R$ ________ (___________________), sendo o valor da taxa de desconto de ____ % 
(....). O pagamento será de acordo com as entregas efetuadas no mês, devendo a Contratada emitir as 
respectivas faturas (Notas Fiscais) que, devidamente comprovadas e atestadas pelo Órgão Gestor do 
Objeto deste Contrato, deverão ser pagos em até 30 (trinta) após a apresentação da Nota Fiscal. 

 
3.2 - Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões Negativas de 

Débito de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias autenticadas em cartório), que 
deverão ser anexadas à(s) nota(s) fiscal e entregues ao Setor de Contabilidade para o devido 
pagamento. 
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3.3 – O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual. 

3.4 – Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, 
embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento 
do respectivo objeto. 

 
OBS: Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir 03 (três) Notas Fiscais, uma em nome 

da Prefeitura Municipal de Ibiraçu (CNPJ: nº 27.165.208/0001-17); outra em nome do Fundo 
Municipal de Saúde (CNPJ nº 14.635.944/0001-40) e a outra em nome do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Ibiraçu ( CNPJ Nº 15.268.099/0001-84) com as respectivas quantidades de 
créditos e valores. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
4.1 - Por resultarem em obrigações futuras, a contratação será celebrada por um período de 12 

(doze) meses, com início na data do recebimento da ordem de serviço, conforme § 4º, Artigo 62 da 
Lei 8.666/1993, podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, provada a 
economicidade pelo prazo de até 60 (sessenta) meses na forma do art.57, II da Lei nº 8.666/93, 
atendendo aos interesses e conveniências da Administração. 

  
4.2.  O prazo para o início dos serviços serão de 30 (trinta) dias, contados a partir da expedição 

da Ordem de Serviços, confeccionada pela Secretaria Municipal de Administração, conforme a 
necessidade da Secretaria solicitante. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
5.1 - A CONTRATADA obriga-se a providenciar a execução dos serviços, objeto do presente 

contrato, sempre em regime de atendimento à fiscalização do preposto da CONTRATANTE, 
dispondo este de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento deste contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
 
6.1- A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal 

de Obras, Serviços e Infraestrutura – SEMOSI, por meio da Gerencia de Frotas representada pelo 
servidor Sr. Rodrigo Aires Neto que deverá atestar os serviços prestados, conforme Portaria nº 
18.683/2018. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
7.1 - É vedada a sub-contratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
8.1 - A Contratada deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer à Gerência de Contratos do Município para assinar o termo de contrato.  
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8.2 - Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante 
subseqüente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 
ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 3º, inciso XXIII da 
Lei 10.520/02.  

 
CLÁUSULA NONA -  DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
9.1 COMPETE À CONTRATADA: 

a) Realizar a prestação dos serviços de acordo com o objeto do presente termo de referência; 

b) Implantar sua rede credenciada, com o mínimo de empresas previstas neste termo de 

referência, a partir a assinatura do contrato; 

c) Fornecer sistema informatizado de gerenciamento, que processe informações via WEB, com 

os relatórios necessários para o controle de manutenção da frota; 

d) O atendimento dos serviços deverá ocorrer, por intermédio de rede de estabelecimentos 

credenciados, disponibilizada pela empresa CONTRATADA, observados os quantitativos mínimos 

definidos pela CONTRATANTE; 

e) Atender quantitativo estimado de veículos constante da frota  do Município de Ibiraçu/ES. 

Assim como atender os veículos que vierem a ser adquiridos ou colocados à disposição da 

Administração Pública Municipal; 

f) A CONTRATADA deverá providenciar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, o 

credenciamento, em até 30 dias corridos, de novos estabelecimentos; 

g) A CONTRATADA deverá disponibilizar durante a vigência do Contrato, sem ônus à 

CONTRATANTE, programa de capacitação dos gestores envolvidos na utilização do sistema, sempre 

que solicitado; 

h) A empresa vencedora deverá disponibilizar um representante/preposto para prestar 

esclarecimentos e atender in loco às solicitações que porventura surgirem durante a execução do 

contrato, desde que a presença in loco seja imprescindível para sua solução; 

i) A empresa vencedora deverá disponibilizar uma central de atendimento; 

j) A CONTRATADA deverá emitir cartão magnético ou microprocessado para cada veículo, 

permitindo no mínimo: 

1 - Que no ato da transação da execução do serviço, identificar o servidor usuário a partir da 

conferência dos dados que foram cadastrados no sistema da CONTRATADA; 

2 - Que seja solicitado diretamente no sistema informatizado da CONTRATADA; 
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k) O fornecimento e a distribuição dos cartões são de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA sem ônus adicional para a CONTRATANTE, inclusive nos casos de trocas e 

substituições e, em caso de extravio, fica responsável pela emissão até a 3ª via anualmente; 

l) O valor unitário do cartão extra, para efeitos do item anterior, deve estar incluído na 

proposta da CONTRATADA; 

m) Fornecimento de cartão com senha pessoal e intransferível por condutor; 

n) Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços prestados e produtos oferecidos pelas 

credenciadas, uma vez que o vínculo contratual do Município será mantido com a gerenciadora e 

não com as credenciadas; 

o) A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento da rede credenciada; 

p) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Lei nº 8666/93 e suas alterações para comprovação, sempre que necessário, com a 

CONTRATANTE; 

q) Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém  

sem qualquer vínculo empregatício com esta, cabendo à CONTRATADA todos os encargos e 

obrigações trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultante da execução 

do Contrato; 

r) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem em 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme disposto no 

parágrafo 1 º do Art. 65, da Lei n º 8666/93; 

s) A CONTRATADA deverá permitir por meio de processo batch (assíncrono), a carga em 

massa da frota do Município de Ibiraçu. O arquivo gerado pelo Município poderá ser em formato de 

arquivo de texto ou planilha em formato Excel ou CSV. 

t) Observar as normas de Segurança e Qualidade, dentre as quais: 

Manter, por tempo indeterminado ou até autorização em contrário da Municipalidade, a devida 

confidencialidade, requerida ou não, de quaisquer dados e/ou informações pertencentes a o 

Município ou por ele tratados ou custodiados e aos quais a contratada e seus representantes terão 

acesso ou conhecimento, incluindo aqueles relativos aos negócios existentes ou em 

desenvolvimento pelas partes, seja verbalmente, por escrito ou visualmente (inclusive mantendo 

sigilo interno, quando aplicável, necessário ou solicitado), não os comercializando, reproduzindo, 

cedendo ou divulgando para pessoas não autorizadas a acessá-los ou conhecêlos, no todo ou em 
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parte, direta ou indiretamente, sejam quais forem os meios ou formas utilizados – exceto quando 

necessário, justificável e autorizado pela Municipalidade ou pelo Poder Judiciário; 

u) A CONTRATADA deverá atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer 

notificações do MUNICÍPIO, relativas a irregularidades praticadas por seus empregados, bem como 

ao descumprimento de qualquer obrigação contratual. 

 

9.2 - COMPETE A CONTRATANTE: 

a) Ao MUNICÍPIO, enquanto CONTRATANTE, cabe exercer a coordenação, a supervisão 

e a responsabilidade pelo acompanhamento das condições em que o serviço é prestado de 

forma global, especialmente quanto a sua qualidade, quantidade e efetividade, em relação ao 

objeto contratado e pessoas envolvidas, por meio dos demais Órgãos CONTRATANTES; 

b) Disponibilizar todos os dados de fiscal dos Órgãos para a CONTRATADA, necessários 

ao cadastramento de logins do sistema e seus respectivos níveis de acesso; 

c) Fornecer à CONTRATADA, previamente ao início de vigência do contrato, o cadastro 

completo dos veículos contendo todos dados necessários para o seu registro no sistema; 

d) Fornecer à CONTRATADA, previamente ao início de vigência do contrato, o cadastro 

de todos os condutores autorizados contendo todos dados necessários para o seu registro 

no sistema; 

e) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais penalidades, 

garantindo o contraditório e a ampla defesa; 

f) Permitir livre acesso dos empregados identificados pela CONTRATADA para 

comunicação com  CONTRATANTE; 

g) A MUNICIPALIDADE se reserva ao direito de, a qualquer tempo, exigir o afastamento 

do estabelecimento credenciado pela CONTRATADA, uma vez que constatado o não 

atendimento das condições exigidas ou incompatível com a função atribuída; 

h) Realizar pesquisa quadrimestral, a contar da data de início de execução dos serviços, 

e também a qualquer tempo, se entender necessário. 

i) Arcar, perante à CONTRATADA, com o pagamento de cartões além do limite, em caso 

de extravio a que Órgão tenha dado causa; 

j) Manter atualizado o cadastro dos veículos no sistema da CONTRATADA; 

k) Manter atualizado o cadastro dos condutores no sistema da CONTRATADA; 
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l) Habilitar, desabilitar e até mesmo cancelar definitivamente os cartões individuais via 

sistema, por intermédio do fiscal de contrato designado; 

m) Autorizar crédito adicional ao cartão, mediante justificativa que deverá ficar 

armazenada no sistema; 

n) Realizar o cadastro de veículos no sistema no sistema da CONTRATADA; 

o) Aprovar as Ordens de Serviço para execução dos serviços por meio do sistema; 

p) Receber, conferir e atestar as Faturas/Notas Fiscais de cobrança emitidas pela 

CONTRATADA; 

q) Efetuar o pagamento das Faturas/Notas Fiscais de cobrança emitidas pela 

CONTRATADA, no 

prazo estipulado na seção de pagamentos; 

r) Designar servidores ou comissão para acompanhar a execução e fiscalização da 

prestação dos serviços; 

s) Permitir livre acesso dos empregados identificados pela CONTRATADA para 

comunicação com a CONTRATANTE; 

t) Responsabilizar-se pelo deslocamento dos veículos até os estabelecimentos 
credenciados para manutenção, exceto nos casos que a remoção dependerá de serviços de 
guincho. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 
10.1 - Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, 

independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de qualquer 
indenização à CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS 

SOCIAIS. 
 
11.1 - À CONTRATADA cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus 

inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 
12.1- A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 

execução do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7º da Lei nº. 
10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, a saber: 
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12.2 – Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido, a CONTRATADA se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
do contrato. 

 
12.3 – Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas, ou a 
infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as 
seguintes penalidades: 

 
a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do 

fornecimento realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa 
prevista na alínea “b”. 

  
b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente aos 

itens constante da ordem de Fornecimento, na hipótese de qualquer das obrigações 
assumidas. 

 
c) - Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com o 

CONTRATANTE, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento 
ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento. 

 
d) - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela 

CONTRATADA, esta sofrerá suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 
12.4 - A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, notificação ou 

protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à 
notificação extrajudicial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
13.1 - Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de acréscimos ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor do contrato, servindo de base o valor unitário da proposta. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 -  Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis nº. 

10.520/2002 e 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº. 
027/2019.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
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15.1 - A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o 
quinto dia útil do mês subseqüente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade 
com o parágrafo único do artigo 61 da lei 8.666/1993.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
16.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento Fica eleito o Foro da 

Comarca de Ibiraçu - ES, por mais privilegiado que outros sejam. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de testemunhas. 
 
Ibiraçu - ES, ..... de ................... de 2019. 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 

ROSICLEA PELISSARI OLIVEIRA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATANTE 
 
 

ROBERTO CARLOS RAMALHO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONTRATANTE 
 
 
 

_____________________ 
 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1. _________________________________ 
 

2. _________________________________ 
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ANEXO IV 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

01 – OBJETO 
 

Realização de Pregão Presencial para futura Contratação de empresa especializada na 
implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gerenciamento de manutenção 
preventiva e corretiva da frota de veículos automotores deste Município em rede de 
estabelecimentos especializados e credenciados para a aquisição de peças, acessórios e para 
contratação de serviços de oficina mecânica em geral, compreendendo: implantação de sistema 
(software) de gerenciamento integrado, treinamento de pessoal e fornecimento de todos os demais 
equipamentos necessários à sua operação, relatórios gerenciais de controle das despesas de 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota Município de Ibiraçu-ES. 

Todas as transações devem ser operacionalizadas por meio de cartão magnético, 
microprocessado ou tecnologia superior, individualizado por veículo, por intermédio de 
implantação e operação de Sistema Informatizado via WEB, próprio da CONTRATADA, por período 
de 12 meses. 

 
02 – JUSTIFICATIVA TÉCNICA 
 
A abertura de novo processo licitatório justifica-se porque a execução dos serviços propostos 

atenderá com maior presteza e economicidade a realização de serviços afetos à gestão e 
manutenção da frota oficial do Governo do Município de Ibiraçu, visando otimizar o trato como o 
bem público, estabelecendo-se mecanismos aglutinadores de eficiência e eficácia, utilizando 
ferramentas úteis que viabilizem sua análise e gestão, aliado a um controle gerencial moderno e 
eficiente. 

Os serviços de gerenciamento de frota mostram-se essenciais ao regular desempenho das 
atividades das Municipais, cujos veículos em uso devem apresentar plenas condições de 
funcionamento e conservação, à disposição do serviço sempre que demandados e, no caso de 
situações emergenciais, receber o atendimento e assistência devidos, proporcionando condições de 
segurança aos seus usuários diretos e indiretos. 

A frota de veículos oficial por possuir uma gama diversificada de marcas, modelos, ano de 
fabricação, sofre ainda constantes alterações dependendo, portanto, de uma rede credenciada com 
estabelecimentos em diversas especialidades, o que a contratação de uma única oficina não supriria 
integralmente. Busca-se, portanto, propiciar a efetiva utilização da frota na execução de diversos 
serviços pelos quais é demandada, evitando-se falhas operacionais momentâneas e intermitentes. 

Tal modalidade de prestação de serviço é uma tendência de crescente utilização tanto na 
iniciativa privada como em órgãos públicos de todas as esferas do governo, consequência das 
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inúmeras vantagens que oferece, em consonância com a visão inovadora do Governo Municipal, 
baseada em outros Municípios e no Governo do Estado do Espírito Santo. 

No transcorrer desses anos de contratação, as Municipalidades e o Governo do Estado do Espírito 
Santo realizaram o acompanhamento, a execução e a fiscalização do objeto, desta forma, pode notar 
que este novo modelo é tecnicamente mais viável por oferecer inúmeras vantagens, descritas 
abaixo: 

* O sistema oferecido deve apresentar uma rede credenciada de oficinas em todo o território em 
que a Municipalidade necessitar; 

* O sistema deve permitir a alternativa pela opção de oficinas da rede credenciada que praticam 
o menor preço de mercado; 

Há uma garantia da qualidade dos serviços prestados pelas oficinas, sob a pena de 
descredenciamento; 

* O contrato prevê a disponibilização de sistema de gestão online sob o controle da contratante; 
* A padronização e o detalhamento das informações em tempo real possibilitam maior 

transparência do processo financeiro e operacional, todas as operações são visualizadas via sistema 
imediatamente após a sua realização; 

* Possibilita o atendimento por telefone, e-mail e chat, além do presencial dos gerentes de rede; 
* O sistema possibilita a emissão de histórico de manutenção de veículo – valor das peças, mão de 

obra, valor total dos serviços, placa, estabelecimento, garantias de peças e mão de obra, são 
apresentadas todas as transações realizadas durante o mês, podendo ser aplicadas, de imediato, 
medidas corretivas e preventivas; 

* Ordens de serviços cadastradas; 
* Comparativo do valor negociado na ordem de serviço; 
* Interface digital – oficina x cliente; 
* Orçamento eletrônico; 
* Registro de garantia de peças-serviços; 
* Histórico dos orçamentos; 
* Relatório de custos por modelo/departamento; 
* Comparação de orçamento para análise de histórico; 
* Cotação online – que promove transparência nos dados de informações, velocidade na 

operação, automatização do processo; 
* Cadastro dos veículos e usuários; 
* Limites de valores por veículos; 
* Relatório de inconsistências; 
* Relação de estabelecimentos de manutenção credenciados; 
* Relatórios de operação de manutenção; 
* Utilização de peças e serviços por estabelecimento; 
* Redução do tempo de imobilização por veículo; 
* Custos por KM e/ou indicadores. 
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Assim, buscamos iniciar o processo de seleção da melhor proposta, mediante licitação voltada à 
futura contratação de empresa para o gerenciamento de manutenção de frota por meio de sistema 
Via WEB. 

Cabe ressaltar que o contrato reduzirá o tempo de contratação de serviços, bem como o de 
compra de peças e insumos, o que otimizará os custos operacionais, contribuindo assim para uma 
provável melhoria dos mecanismos de controle orçamentário e financeiro. 
 

2.0 DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO: DADOS VALORES: 

 

 

 

 

 

 

01 

Contratação de empresa 

especializada na implantação e operação 

de sistema informatizado e integrado de 

gerenciamento de manutenção 

preventiva e corretiva da frota de 

veículos automotores deste Município 

em rede de estabelecimentos 

especializados e credenciados para a 

aquisição de peças, acessórios e para 

contratação de serviços de oficina 

mecânica em geral, compreendendo: 

implantação de sistema (software) de 

gerenciamento integrado, treinamento 

de pessoal e fornecimento de todos os 

demais equipamentos necessários à sua 

operação, relatórios gerenciais de 

controle das despesas de manutenção 

preventiva e corretiva dos veículos da 

frota Município de Ibiraçu-ES. 

Frota Atual (Própria): 77 

Projeção despesas anuais 

(peças e mão de obra)*: 

R$ 624.570,85 

Projeção de Despesas 

Anuais (Taxa de 

Administração): 

 

0,00% 
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*Valores estimados levando em consideração o consumo da frota do Poder Executivo do 

Município de Ibiraçu, nos últimos 12 meses. Os valores estimados acima não obrigam o 

CONTRATANTE à execução de despesa de igual valor, tratando-se apenas de referência com base 

nas despesas dos últimos exercícios. 

 
2.1 DETALHAMENTO DO OBJETO  
  
Sistema informatizado via internet de gerenciamento integrado, que ofereça ou disponibilize: 
 

a) O cadastramento de veículos, com Identificação de marca/modelo, ano de fabricação, 
chassi, placa, tipo de combustível e outros do interesse do Poder Executivo Municipal de 
Ibiraçu/ES; 

b) Envio de e-mail com alerta de transações realizadas na ordem de serviço (cotações, 
pedido de aprovação, etc.): 

c) Emissão de relatórios operacionais, gerenciais e financeiros, em planilhas editáveis 
(.xls, .ods, etc.), de controle das despesas de manutenção dos veículos da frota, com dados 
das peças e acessórios fornecidos, da mão-de-obra utilizada, identificando o veículo, o 
condutor, o estabelecimento, a data e o horário da transação.; 

d) Relatório de manutenção automotivo, em planilhas editáveis, separando peças e 
serviços: por veiculo, por oficina/centro automotivo, por data, por período, por lotação, por 
tipo ou utilização do veículo e por tipo de serviço; 

e) Permitir, através do sistema via internet, pela abertura da primeira ordem de serviço 
a cotação desta com no mínimo mais duas outras oficinas. 

f) Equipamentos eletrônicos de leitura e gravação de dados para cartão individual nos 
estabelecimentos conveniados, em que se fizerem necessários, com a empresa vencedora; 

g) Cartões individuais para gerenciamento da frota, sendo um para cada veículo, 
protegidos por uso de senhas individuais; 

h) No mínimo 03 (três) cartões suplementares a serem fornecidos ao Gestor da Frota 
Municipal para eventual necessidade (cartão coringa); 

i) Os licitantes deverão comprovar rede de estabelecimentos credenciados para 
fornecimento de peças e de prestação de serviços de manutenção, equipados para aceitar 
transações com os cartões dos usuários do sistema nos Municípios de Ibiraçu/ES, 
Linhares/ES, Aracruz/ES, Serra/ES, Vitoria/ES (credenciamento mínimo de 03 (três) 
empresas por Município, com exceção do Município de Ibiraçu/ES, que o cômputo da 
rede credenciara poderá abranger aos Municípios vizinhos, em face limitações de 
mercado; 

j) A empresa vencedora da Licitação deverá providenciar, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados da assinatura do contrato, caso não estejam ainda credenciados, rede 
de estabelecimentos fornecedores de autopeças e prestadores de reparos automotivos, 
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devidamente equipados para aceitar as transações do sistema informatizado, na forma 
prevista na alínea que antecede a presente, bem como, o credenciamento mínimo de 01 
(uma) concessionária autorizada da VOLKSWAGEN, FIAT, MERCEDES, CHEVROLET, 
RENAULT e TOYOTA na Região Metropolitana do Espirito Santo, se existirem; 

k) OBS.: NOS DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESPIRITO SANTO, NÃO É NECESSÁRIO O 
CREDENCIAMENTO DENTRO DO PRAZO DE TRINTA DIAS, PODENDO A CONTRATANTE 
SOLICITAR CREDENCIAMENTO CONFORME DEMANDA, NO PRAZO SOLICITADO PELO 
CONTRATANTE. 

l) O sistema tecnológico integrado viabilizará o pagamento do fornecimento das peças 
e acessórios e da mão-de-obra referente à execução do serviço de manutenção para a frota 
dos veículos do Poder Executivo Municipal de Ibiraçu/ES, junto à rede credenciada, 
mediante aprovação prévia do serviço pela Secretaria Municipal de Obras Serviços e 
Infraestrutura, através da Gestão de Frotas; 

m) Poderão ser consideradas como bases operacionais, onde deverão ser instalados os 
equipamentos e softwares de gerenciamento de frota do sistema da proponente, permitindo 
parametrização de cartões e emissão de relatórios: 

n) Gestão de Frotas 
o) O sistema de controle deverá ter permissão de acesso através da internet, por meio 

de senha administrada pela Secretaria Municipal de Obras Serviços e Infraestrutura 
conjuntamente com o responsável pelo Setor de Transporte do Município de Ibiraçu/ES, 
permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, encaminhamento de veículos 
às oficinas credenciadas e todo o processo para aprovação de orçamento e recebimento dos 
serviços; 

p) O prazo para atendimento, solução de problemas e assistência técnica relativo ao 
software fornecido deverá ser inferior a 24 (vinte e quatro) hora. 

 
3.0 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
Os serviços objeto do presente Termo de Referência é considerado de natureza comum, nos 

termos do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 10.520/02, uma vez que, a prestação dos serviços 
possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos neste 
documento, por meio de especificações usuais do mercado. 

Inobstante ao exposto, os serviços em epígrafe, classificam-se, também, pela  execução continua, 
ininterrupta e indiferenciada ao logo do tempo. No qual o prazo de vigência é condição essencial, 
pois contrata-se o serviço por período determinado por não haver um objeto especifico a ser 
prestado e sim uma sequência de atos que não se exaure, de maneira que não seja necessária 
realização de uma nova licitação para atendimento de um objeto de caráter indivisível, que não 
pode ser paralisado sob pena de prejuízo a Administração; 

Pelo exposto acima os serviços pretendidos caracterizam como de natureza continuada no que 
tange ao prolongamento no tempo, pela prática de atos reiterados neste período, e, ainda, 
considerando a definição presente no anexo I da IN/MPOG nº 02/08, deverão ser executados por 12 



 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

 

 
 

Avenida Conde D’Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

44 

(doze) meses e poderão ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 (sessenta) 
meses, conforme Art. 57, inc. II da Lei nº 8666/93. 

A referida prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados  da 
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. 

 
4.0 DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 
 
4.1 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: 
 
Gerenciamento de fornecimento de serviços e peças em manutenção preventiva que compreende 

todos os serviços executáveis na rede credenciada, em oficinas mecânicas ou concessionárias de 
automóveis, obedecendo-se às recomendações do fabricante do veículo. São exemplos de 
manutenção preventiva: 

a) Serviços de Troca de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas; 
b) Troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, fluido de freio, aditivo de arrefecimento; 
c) Lavagem e Lubrificação de veículos; 
d) Reposição de palhetas de limpador, aditivo para o sistema de esguicho do limpador de para 
brisa, correias de alternador/gerador etc.; 
e) Substituição de itens do motor; 
f) Limpeza externa do motor e descarbonização de bicos injetores; 
g) Reparos de bombas e bicos injetores; 
h) Troca do extintor de incêndio; e 
i) Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos. 
 
Gerenciamento de fornecimento de serviços em manutenção Corretiva ou Pesada que 

compreende todos os serviços e fornecimento de peças executáveis na rede credenciada, em 
oficinas mecânicas ou concessionárias de automóveis que venha a ocorrer fora dos períodos 
estabelecidos para execução das manutenções preventivas, para correções de defeitos aleatórios 
resultantes de desgaste e/ou de operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade 
do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais. São exemplos de manutenção 
corretiva: 

a) Serviços de retífica de motor; 
b) Serviços de borracharia 
b) Montagem, desmontagem e substituição de jogo de embreagens; 
c) Serviços de instalação e reparos elétricos; 
d) Serviços no sistema de injeção eletrônica (reparos e substituição); 
e) Capotaria; 
f) Tapeçaria; 
g) Funilaria e pintura; 
h) Serviços no sistema de arrefecimento; 
i) Serviços no sistema de ar-condicionado; 
j) Reboque de veículos, de preferência com cobertura estadual, podendo ser disponibilizada pela 
contratada em território nacional, com atendimento vinte e quatro horas e sete dias por semana, 
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inclusive para veículos pesados;  
l) Dentre outros da espécie. 
 
O cartão magnético do veículo deverá ser personalizado, sendo impresso na sua face os dados 

que seguem: identificação da CONTRATANTE e placa do automóvel. 
A CONTRATADA deverá fornecer os cartões magnéticos para todos os veículos, sem ônus 

adicional à CONTRATANTE. 
Os cartões terão programação de limite para os serviços, podendo sofrer alteração e 

agendamento de limites programáveis via web pela CONTRATANTE. 
 
4.1.1. Ressaltamos que com a instalação do sistema também deverá ser  possível  a  substituição 

dos “Diários de Bordos” (controle manual do percurso percorrido), resultando assim em mais 
segurança, confiabilidade e planejamento das operações das ações rotineiras. 

 

5.0 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO: 
 
A manutenção da frota será através de sistema de Autogestão, utilizando-se site operacional de 

navegação, o qual propicia acompanhamento de todas as operações em andamento, avaliação dos 
orçamentos, bem como novas solicitações de serviços. O sistema deverá, também, interagir com os 
usuários, gestores da frota e prestadores de serviço, respeitando os níveis de acesso determinados 
pela CONTRATANTE; 

O aplicativo a ser utilizado deverá ser elaborado em ambiente web, compatível com o sistema 
operacional de informática usado pela CONTRATANTE, que permita obter informações de frota em 
rede credenciada própria, através de cartão magnético, proporcionando o controle total sobre as 
operações de manutenções, identificando os veículos, condutores e prestadores de serviços, 
gerando histórico detalhado e observando o prazo de atendimento; 

O valor dos serviços, peças, componentes e materiais serão informados, quando da elaboração 
dos orçamentos, pelas oficinas cadastradas no sistema via web, com no mínimo de 03 (três) 
orçamentos, para análise e aprovação do serviço pela CONTRATANTE; 

Os serviços só poderão ser executados após a aprovação da CONTRATANTE; 
A manutenção deverá ocorrer de acordo com o tempo padrão de conservação, mencionada no 

orçamento realizado e enviado para aprovação da CONTRATANTE; 
Para execução dos serviços técnicos de conservação da frota da CONTRATANTE somente serão 

aceitas oficinas credenciadas pela CONTRATADA, que deverá: 
Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua especialidade, 

com fornecimento de peças, componentes e demais materiais destinados à manutenção da frota de 
veículos da CONTRATANTE; e 

Fornecer no orçamento a relação de peças, componentes e materiais a serem trocados, o custo e 
a quantidade de hora (s) para avaliação da CONTRATANTE. 

Caberá a CONTRATANTE analisar os respectivos custos e a conveniência da execução total ou 
parcial, levando em conta o melhor custo benefício. Após apreciação, a CONTRATANTE autorizará a 
oficina credenciada a efetivação do serviço. 
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A CONTRATANTE é responsável pelo deslocamento dos veículos até os estabelecimentos 
credenciados para manutenção, exceto nos casos que dependerão de serviço de guincho; 

Para execução dos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva da frota, a 
CONTRATANTE só aceitará as oficinas credenciadas pela CONTRATADA que atendam aos requisitos 
mínimos exigidos nos itens neste termo de referência; 

O estabelecimento credenciado para avaliação do veículo deverá expedir um orçamento 
contendo a relação de peças e serviços necessários à manutenção do veículo, para abertura da 
Ordem de Serviço, de acordo com os requisitos estabelecidos neste Termo de Referencia; 

Além da Ordem de Serviço, o software da CONTRATADA deverá conter a opção de solicitação de 
mais orçamentos pelo CONTRATANTE para fins de comparação do valor da Ordem de Serviço. Esses 
orçamentos devem ser realizados por oficinas selecionadas de forma aleatória, de acordo com a 
natureza do serviço; 

É facultado à CONTRATANTE levar o veículo para a avaliação de mais de uma oficina credenciada 
para a elaboração dos orçamentos mencionados no item anterior, desde que observado o critério de 
custo/benefício associados a esses deslocamentos adicionais. Caso a CONTRATANTE opte por levar 
o veículo apenas a uma oficina credenciada, o estabelecimento deverá observar os requisitos para a 
expedição da Ordem de Serviço a partir da qual as demais credenciadas deverão elaborar 
orçamentos para fins de comparação de valor; 

As credenciadas, via sistema, deverão fornecer em seus orçamentos a relação de serviços e/ou 
peças a serem executados/trocadas, tempo de execução do serviço, o custo de mão de obra e de 
peças, desconto nas peças, para a avaliação da CONTRATANTE, que analisará os respectivos custos e 
a necessidade da execução total ou parcial, levando em conta o melhor custo benefício; 

As empresas credenciadas pela CONTRATADA deverão executar os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de acordo com sua especialidade, com fornecimento de peças e componentes 
originais ou genuínas e demais materiais destinados à manutenção da frota de veículos da 
CONTRATANTE, somente após a aprovação da execução dos serviços/fornecimento das peças por 
parte da Municipalidade; 

Itens recondicionados ou similares só serão aceitos mediante autorização dos fiscais de cada 
Órgão ou  

gestor, desde que não haja a disponibilidade de peças no mercado que satisfaça os itens 
anteriores; 

Em caso de recondicionamento, somente após demonstrada a vantagem no custo-benefício, será 
autorizada a aquisição, observados os prazos de garantia; 

As peças e/ou acessórios substituídos deverão ser devolvidas dentro da embalagem das peças 
adquiridas, no ato da entrega do veículo consertado e devem constar na Ordem de Serviço; 

As peças deverão ser armazenadas no Órgão ou Secretaria Municipal pelo prazo de 03 (três) 
meses, com exceção de pneus e baterias, que deverão permanecer com as credenciadas para 
descarte imediato; 

Nos serviços para os quais não exista credenciada, será permitida a subcontratação do serviço 
pela credenciada, desde que haja a expressa autorização do fiscal dorespectivo Órgão no campo de 
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observações da Ordem de Serviço. 
A conclusão do serviço deverá ser informada via sistema pela credenciada. 
 
6. DA ESTRUTURA DA REDE CREDENCIADA DE OFICINAS – MANUTENÇÃO: 
 
A CONTRATANTE optará pela rede de estabelecimentos especializados em serviços técnicos de 

manutenção da frota que disponham dos seguintes requisitos mínimos: 
Possuir microcomputador, impressora e conexão com a internet; 
Dispor de ferramenta atualizada para atendimento da frota da respectiva categoria de sua 

responsabilidade; 
Executar os serviços solicitados com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e 

ferramentas adequadas; 
Entregar os veículos para a CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento; e 
Executar os serviços dentro das melhores normas técnicas, de acordo com as especificações de 

fábrica, e rigorosa observância aos demais detalhes requeridos e/ou aprovados pela 
CONTRATANTE. 

 
7. DOS RELATÓRIOS OPERACIONAIS DE MANUTENÇÃO – VIA WEB EM TEMPO REAL 

DISPONIBILIZADOS NO SISTEMA DE AUTOGESTÃO PARA A CONTRATANTE: 
 
A CONTRATADA deverá: 
Fornecer registro informatizado dos dados de manutenção, disponíveis para consulta via web, 

em tempo real; 
Fornecer sistema de gerenciamento integrado, através de relatórios gerenciais de controle das 

despesas de manutenção da frota; 
Fornecer sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos serviços de manutenção 

da frota junto às oficinas credenciadas; 
Fornecer sistema operacional para processamento das informações via web, em tempo real, pela 

CONTRATANTE e Rede Credenciada; 
Disponibilizar acesso ao Gestor, e níveis de acesso para aprovadores no sistema, possibilitando 

também a emissão e consulta de relatórios; 
Fornecer informatização dos dados da vida mecânica, quilometragem, custos, identificação do 

veículo, e respectiva unidade organizacional, com datas e horários, tipos de peças, componentes e 
serviços, a serem alimentados por meio eletrônico em base gerencial de dados disponíveis; 

Fornecer processo de consolidação de dados e emissão de relatórios pela internet; 
Fornecer rede de oficinas mecânicas equipadas para aceitar transações do sistema tecnológico da 

CONTRATADA; 
Fornecer interface digital (oficina X cliente); 
Fornecer orçamento eletrônico; 
Fornecer data base dos orçamentos (históricos); 
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Fornecer histórico de manutenção por veículo; 
Fornecer registro de garantia de peças e/ou serviços; e 
Fornecer ferramenta on-line para avaliação e autorização do serviço. 
 
8  - SEGURANÇA NO FORNECIMENTO 
 
Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartões dos veículos 

e equipamentos e da ocorrência de situações adversas como falta de energia elétrica, a 
CONTRATADA deverá disponibilizar procedimento contingencial, por meio de serviço de 
atendimento ao cliente, que consiste na obtenção, por telefone, por parte da rede credenciada, do 
número da autorização de serviço a ser transcrito para formulário específico da CONTRATADA, 
visando garantir a manutenção das informações necessárias ao controle e não comprometer a 
continuidade das atividades operacionais da CONTRATANTE. 

Prestar suporte técnico por meio de Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC por telefone, 
Internet e atendimento eletrônico, por meio de central de atendimento, com  

 
custo a cargo da CONTRATADA. 
O atendimento telefônico deverá ser disponibilizado 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana. 
Prestar atendimento personalizado e preferencial. 
 
9 - DA EXIGÊNCIA MÍNIMA PARA AS CREDENCIADAS: 
 
A CONTRATADA deverá credenciar, preferencialmente, empresas que possuam em seu quadro 

próprio ou através de prestadores de serviços, profissionais qualificados, com especialização em 
injeção eletrônica e/ou eletricista e/ou mecânica geral e/ou regulagem, para os serviços objeto 
deste termo de referência, de acordo com a natureza dos serviços exigidos pelo Órgão/Entidade do 
Município; 

O quantitativo de veículos constante da frota do Município de Ibiraçu-ES, bem como, as suas 
características estão discriminadas no Anexo I sendo acrescidos ao mesmo os veículos que vierem a 
ser adquiridos; 

Os serviços a serem prestados pelas credenciadas deverão ser realizados preferencialmente com 
profissionais que detenham certificado ou diploma de participação em curso de aprendizagem 
profissional promovido por entidades reconhecidas oficialmente, como: SENAI, ASE, SINDIREPA e 
outras afins; 

Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados em condições e instalações 
técnicas adequadas, objetivando a realização dos serviços com eficiência desejada e com garantias 
concedidas pelos estabelecimentos credenciados em consonância com o Código de Defesa do 
Consumidor; 

O não cumprimento, por parte das credenciadas, de algum dos requisitos acima referenciados, 
acarretará obrigatoriamente no seu descredenciamento pela empresa CONTRATADA. 
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10 - PRAZOS MÍNIMOS DE GARANTIA: 
 
O prazo de garantia para os serviços, peças e acessórios aplicados, será de no mínimo 03 (três) 

meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros rodados, contados do recebimento do veículo devidamente 
consertados e aprovados pelo fiscal; 

No caso de veículos pesados, a garantia dos serviços, peças e acessórios aplicados é de no mínimo 
03 (três) meses ou 500 (quinhentas) horas trabalhadas, contados do recebimento do veículo 
devidamente consertado e aprovado pelo fiscal; 

O prazo de garantia para os serviços, peças de retífica de motor, será de no mínimo 06 (seis) 
meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros rodados para veículos; 

Para os serviços de lanternagem e pintura o prazo é de 12 (doze) meses; 
Os prazos relacionados nesta seção serão contatos a partir da entrega do serviço registrado no 

sistema; 
Nos casos onde a garantia dependerá do tempo ou da quilometragem será considerado o valor 

que chegar por último; 
Todos os serviços executados com imperícia serão garantidos pelo licitante contratado, inclusive 

o custo das peças danificadas em função da imperícia, se for o caso. 
 
11 - DOS PREÇOS PRATICADOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE 

PEÇAS 
 
Tanto para a prestação dos serviços quanto para o fornecimento de peças, serão utilizados como 

referência de preços os valores de peças originais ou genuínas praticados nas empresas 
credenciadas, obedecendo sempre o valor de preço do mercado (preço de balcão). 

Observação: O objetivo sempre será em adquirir as peças e acessórios, bem como os serviços 
com os menores preços ofertados pelas oficinas credenciadas, no momento da realização dos 
orçamentos (realizados pelo sistema da empresa contratada). 

E ainda, obedecendo o desconto da taxa de administração. 
Sugere-se ainda que as Propostas de Preços devam ser elaboradas em conformidade com as 

exigências legais não sendo superior ao preço médio apurado pelo Município e com validade 
mínima de 90 (noventa) dias. 

A taxa deverá ser negativa, desde que a vencedora do certame comprove sua exequibilidade, 
devendo ser explicitado como desconto nas Notas Fiscais de forma diferenciada de outros descontos 
eventualmente concedidos. 

O critério utilizado para fins de contratação será o de menor taxa de administração. 
 
12 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Esta Secretaria sugere que para que sejam consideradas habilitadas a contratar com o Município 
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as empresas apresentem no mínimo os Documentos relativos à Habilitação Jurídica, Fiscal e 
Trabalhista que comprove que a empresa possui condições de atender ao objeto licitado de acordo 
com os art. 27 a 29 da Lei 8.666/93. 

E ainda, as seguintes documentações em relação à qualificação técnica: 
* Comprovação de que presta ou prestou, sem restrição, serviço de natureza semelhante ao 

indicado neste Termo de Referência. A comprovação será feita por meio de no mínimo 01 (um) 
atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do 
serviço, compatível com o objeto da contratação;  

 
OBS: O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) conter, no mínimo, as seguintes 

informações: identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado; 
identificação da licitante; descrição clara dos serviços prestados e seus quantitativos. O(s) 
atestado(s) também deverá(ão) contemplar todos os elementos necessários à comprovação 
de que os serviços nele(s) constantes são similares/compatíveis com os exigidos neste 
Termo de Referência. 

 
13 - DA MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
A modalidade da licitação será o Pregão Presencial com disputa pela menor taxa de 

administração, devendo ser taxa negativa. 
 

14  - DOS REQUISITOS FUNCIONAIS EXIGIDOS DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO 
 
A empresa contratada deverá cumprir integralmente as exigências contidas neste Termo de 

Referência. 
É obrigatório o atendimento de todos os requisitos constantes e detalhados deste termo de 

referência. O fornecedor deverá cumprir essas exigências durante toda a execução do Contrato, 
independente de solicitação por parte da Contratante. 

Se a Contratada não conseguir cumprir todos os requisitos terá, automaticamente, seu contrato 
rescindido. 

A avaliação sistemática do contrato será realizada pelo Fiscal do Contrato ou outro indicado pela 
Municipalidade 

A Municipalidade poderá solicitar que qualquer teste seja repetido a fim de dirimir dúvidas e 
possibilitar a verificação concreta do atendimento ao requisito exigido. 

 
15  - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
15.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
Realizar a prestação dos serviços de acordo com o objeto do presente termo de referência; 
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Implantar sua rede credenciada, com o mínimo de empresas previstas neste termo de referência, 
a partir a assinatura do contrato; 

Fornecer sistema informatizado de gerenciamento, que processe informações via WEB, com os 
relatórios necessários para o controle de manutenção da frota; 

O atendimento dos serviços deverá ocorrer, por intermédio de rede de estabelecimentos 
credenciados, disponibilizada pela empresa CONTRATADA, observados os quantitativos mínimos 
definidos pela CONTRATANTE; 

Atender quantitativo estimado de veículos constante da frota  do Município de Ibiraçu/ES. Assim 
como atender os veículos que vierem a ser adquiridos ou colocados à disposição da Administração 
Pública Municipal; 

 
A CONTRATADA deverá providenciar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, o 

credenciamento, em até 30 dias corridos, de novos estabelecimentos; 
A CONTRATADA deverá disponibilizar durante a vigência do Contrato, sem ônus à 

CONTRATANTE, programa de capacitação dos gestores envolvidos na utilização do sistema, sempre 
que solicitado; 

A empresa vencedora deverá disponibilizar um representante/preposto para prestar 
esclarecimentos e atender in loco às solicitações que porventura surgirem durante a execução do 
contrato, desde que a presença in loco seja imprescindível para sua solução; 

A empresa vencedora deverá disponibilizar uma central de atendimento; 
A CONTRATADA deverá emitir cartão magnético ou microprocessado para cada veículo, 

permitindo no mínimo: 
1 - Que no ato da transação da execução do serviço, identificar o servidor usuário a partir da 

conferência dos dados que foram cadastrados no sistema da CONTRATADA; 
2 - Que seja solicitado diretamente no sistema informatizado da CONTRATADA; 
O fornecimento e a distribuição dos cartões são de inteira responsabilidade da CONTRATADA 

sem ônus adicional para a CONTRATANTE, inclusive nos casos de trocas e substituições e, em caso 
de extravio, fica responsável pela emissão até a 3ª via anualmente; 

O valor unitário do cartão extra, para efeitos do item anterior, deve estar incluído na proposta da 
CONTRATADA; 

Fornecimento de cartão com senha pessoal e intransferível por condutor; 
Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços prestados e produtos oferecidos pelas 

credenciadas, uma vez que o vínculo contratual do Município será mantido com a gerenciadora e 
não com as credenciadas; 

A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento da rede credenciada; 
Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na Lei nº 8666/93 e suas alterações para comprovação, sempre que necessário, com a 
CONTRATANTE; 

Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem qualquer 
vínculo empregatício com esta, cabendo à CONTRATADA todos os encargos e obrigações 
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trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultante da execução do Contrato; 
Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem em até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme disposto no 
parágrafo 1 º do Art. 65, da Lei n º 8666/93; 

A CONTRATADA deverá permitir por meio de processo batch (assíncrono), a carga em massa da 
frota do Município de Ibiraçu. O arquivo gerado pelo Município poderá ser em formato de arquivo 
de texto ou planilha em formato Excel ou CSV. 

Observar as normas de Segurança e Qualidade, dentre as quais: 
Manter, por tempo indeterminado ou até autorização em contrário da Municipalidade, a devida 

confidencialidade, requerida ou não, de quaisquer dados e/ou informações pertencentes a o 
Município ou por ele tratados ou custodiados e aos quais a contratada e seus representantes terão 
acesso ou conhecimento, incluindo aqueles relativos aos negócios existentes ou em 
desenvolvimento pelas partes, seja verbalmente, por escrito ou visualmente (inclusive mantendo 
sigilo interno, quando aplicável, necessário ou solicitado), não os comercializando, reproduzindo, 
cedendo ou divulgando para pessoas não autorizadas a acessá-los ou conhecêlos, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, sejam quais forem os meios ou formas utilizados – exceto quando 
necessário, justificável e autorizado pela Municipalidade ou pelo Poder Judiciário; 

A CONTRATADA deverá atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer notificações do 
MUNICÍPIO, relativas a irregularidades praticadas por seus empregados, bem como ao 
descumprimento de qualquer obrigação contratual. 

 
15.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
15.2.1 - ÓRGÃO GESTOR – MUNICÍPIO DE IBIRAÇU: 
 
Ao MUNICÍPIO, enquanto CONTRATANTE, cabe exercer a coordenação, a supervisão e a 

responsabilidade pelo acompanhamento das condições em que o serviço é prestado de forma global, 
especialmente quanto a sua qualidade, quantidade e efetividade, em relação ao objeto contratado e 
pessoas envolvidas, por meio dos demais Órgãos CONTRATANTES; 

Disponibilizar todos os dados de fiscal dos Órgãos para a CONTRATADA, necessários ao 
cadastramento de logins do sistema e seus respectivos níveis de acesso; 

Fornecer à CONTRATADA, previamente ao início de vigência do contrato, o cadastro completo 
dos veículos contendo todos dados necessários para o seu registro no sistema; 

Fornecer à CONTRATADA, previamente ao início de vigência do contrato, o cadastro de todos os 
condutores autorizados contendo todos dados necessários para o seu registro no sistema; 

Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais penalidades, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa; 

Permitir livre acesso dos empregados identificados pela CONTRATADA para comunicação com  
CONTRATANTE; 

A MUNICIPALIDADE se reserva ao direito de, a qualquer tempo, exigir o afastamento do 
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estabelecimento credenciado pela CONTRATADA, uma vez que constatado o não atendimento das 
condições exigidas ou incompatível com a função atribuída; 

Realizar pesquisa quadrimestral, a contar da data de início de execução dos serviços, e também a 
qualquer tempo, se entender necessário. 

Arcar, perante à CONTRATADA, com o pagamento de cartões além do limite, em caso de extravio 
a que Órgão tenha dado causa; 

Manter atualizado o cadastro dos veículos no sistema da CONTRATADA; 
Manter atualizado o cadastro dos condutores no sistema da CONTRATADA; 
Habilitar, desabilitar e até mesmo cancelar definitivamente os cartões individuais via sistema, 

por intermédio do fiscal de contrato designado; 
Autorizar crédito adicional ao cartão, mediante justificativa que deverá ficar armazenada no 

sistema; 
Realizar o cadastro de veículos no sistema no sistema da CONTRATADA; 
Aprovar as Ordens de Serviço para execução dos serviços por meio do sistema; 
Receber, conferir e atestar as Faturas/Notas Fiscais de cobrança emitidas pela CONTRATADA; 
Efetuar o pagamento das Faturas/Notas Fiscais de cobrança emitidas pela CONTRATADA, no 
prazo estipulado na seção de pagamentos; 
Designar servidores ou comissão para acompanhar a execução e fiscalização da prestação dos 

serviços; 
Permitir livre acesso dos empregados identificados pela CONTRATADA para comunicação com a 

CONTRATANTE; 
Responsabilizar-se pelo deslocamento dos veículos até os estabelecimentos credenciados para 

manutenção, exceto nos casos que a remoção dependerá de serviços de guincho. 
 

16 - DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇOS 
 
O Município de Ibiraçu-ES, como CONTRATANTE principal, designará comissão gestora para o 

acompanhamento dos serviços de forma global, especialmente quanto a sua qualidade, quantidade e 
efetividade, em relação ao objeto contratado e pessoas envolvidas, por meio dos demais Órgãos 
CONTRATANTES. 

A execução do objeto deste termo de referência será acompanhada e fiscalizada por meio de 
servidor especialmente designado para esse fim pela Administração Pública, de acordo com o 
estabelecimento no art. 67 da lei 8.666/93, doravante denominado simplesmente de fiscal de 
contrato a quem competirá, entre outras atribuições: 

Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 
as providências necessárias ao bom andamento da execução dos serviços e anexar aos autos do 
processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 
providências; 

Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas neste 
instrumento; 
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Determinar que a CONTRATADA corrija ou refaça os serviços executados com erros, 
imperfeições ou em descordo com as especificações constantes neste instrumento; 

Encaminhar à CONTRATANTE principal, fazendo juntada dos documentos necessários, relatório 
das ocorrências (falhas) observada na execução do contrato, para que a comissão gestora 
encaminhe à autoridade competente as solicitações de penalidades aplicáveis pelo não 
cumprimento de obrigações assumidas pela agência CONTRATADA; 

A ação do FISCAL e/ou GESTOR do Contrato não exonera a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, até 
mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições 
técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 
implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 
8.666-93); 

A Fiscalização será ampla e irrestrita, o fiscal do contrato será o servidor Rodrigo Aires Neto, 
lotado na Secretaria Municipal de Obras Serviços e Infraestrutura, no cargo de Gerente de Frotas. 

 
17 - DA VIGÊNCIA  
 
A vigência da contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
Os contratos oriundos do Pregão Presencial poderão ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, até o limite legal, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993. 
 
18 - DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
Será realizada, quadrimestralmente, a contar da data de início dos serviços e, também a qualquer 

tempo a critério da CONTRATANTE, a avaliação de desempenho dos serviços contratados, por meio 
de formulário específico aplicado pela CONTRATANTE, contemplando os aspectos qualidade e 
prazo. 

Na avaliação do aspecto qualidade serão considerados, pelo menos, os seguintes atributos: 
Especificação técnica: se a contratada atende as especificações técnicas estabelecidas no termo 

de referência e no contrato; 
Qualidade dos materiais/equipamentos: se os materiais fornecidos pelas contratadas estão em 

conformidade com as especificações técnicas; 
Retrabalho por defeito de execução: se a contratada foi abrigada a desmanchar/refazer serviços 

já concluídos por irregularidade de execução e/ou por aplicação de materiais inadequados; 
Suporte ao serviço: se as ferramentas, equipamentos e acessórios estão compatíveis; encontram-

se em boas condições de uso; a quantidade está adequada e suficiente ao serviço; estão em 
conformidade com as especificações técnicas; 

Compatibilidade da mão de obra: se a contratada mantém mão de obra qualificada, habilitada e 
dimensionada de acordo com os serviços a executar; 

Acompanhamento do preposto: se a contratada mantém o seu responsável designado 
periodicamente no local de execução do serviço, acompanhando as definições contratuais. 
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Na avaliação do aspecto prazo, serão considerados, pelo menos, os seguintes atributos: 
Cronograma da Execução: se o serviço está sendo desenvolvido de acordo com o objeto 

contratual e em conformidade com o cronograma estabelecido; 
Entrega dos materiais: se a contratada está fornecendo os materiais no prazo estabelecido no 

cronograma; 
 

19 - ATUAL RELAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL: 

 

VEICULO COMBUSTIVEL PLACA ANO COR PRODUTO

    VW PIPA DIESEL ODC-5464 2012/12 BRANCA PESADO
AGRALE 13000 E-MEC DIESEL MSX-3251 2011/12 BRANCA PESADO

M.B CAÇAMBA DIESEL MPE-9447 1975/75 AZUL PESADO
CAMINHÃO AGRALE DIESEL MRH-7754 2008/08 BRANCA PESADO

M.BRUCK DIESEL MPQ-4041 1981/81 BRANCA PESADO
 FIAT UNO ECONOMY GASOLINA MTB-5801 2010/11 BRANCA LEVE

MOTO YAMAHA GASOLINA MSQ - 7034 2011/11 PRETA LEVE
SAVEIRO GASOLINA MPI-1503 2014/15 BRANCA LEVE
GOL VW GASOLINA ODK-9696 2014/15 BRANCA LEVE

V.W MOEDOR DIESEL MSX-3248 2011/12 BRANCA PESADO
PATROL 120H CATERPILLAR DIESEL PMI 0011 2002/02 AMARELA PESADO

SECRETARIA DE OBRAS

 

VEICULO COMBUSTIVEL PLACA ANO COR PRODUTO

FIAT UNO PESTALOZI GASOLINA MTQ-8802 2012 BRANCA LEVE
MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DIESEL ODG-8773 2012/12 AMARELO PESADO

MICRO ÔNIBUS VOLARE DIESEL ODG-8771 2012/13 AMARELO PESADO
MICRO ÔNIBUS VW DIESEL MPI-1498 2014/14 AMARELO PESADO

MICRO ÔNIBUS IVECO DIESEL MPI-1527 2013/14 AMARELO PESADO
MICRO ÔNIBUS VW DIESEL ODC-5065 2012/12 AMARELO PESADO

ÔNIBUS MERCEDES BENZ DIESEL MRH-7752 2008/08 BRANCA PESADO
FIAT SIENA ELX GASOLINA OVF-7275 2013/14 BRANCA LEVE

VW KOMBI GASOLINA MRH-7762 2009 BRANCA LEVE
VW KOMBI GASOLINA MSX-3249 2012/12 BRANCA LEVE

M/POLO/VOLARE DIESEL PPV-0980 2017/18 BRANCA PESADO
RENAULT/MASTER DIESEL OYK-4300 2017/18 BRANCA PESADO

FIAT UNO 1.4 GASOLINA MSX-3250 2012/12 BRANCA LEVE

VW/15.190 ÔNIBUS DIESEL PPD-3927 2018/19 AMARELO PESADO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

VEICULO COMBUSTIVEL PLACA ANO COR PRODUTO

PALIO GASOLINA OYF-4232 2013/14 BRANCA LEVE
PALIO GASOLINA OYF-4231 2013/14 BRANCA LEVE

SPIN CHEVROLETT GASOLINA GFY-5738 2016/16 BRANCA LEVE
CELTA SPIRIT GASOLINA MTU-1506 2010 BRANCA LEVE

RENAULT MASTER DIESEL S10 QRD-3037 2018/19 BRANCA PESADO

SECRETRARIA DE AÇÃO SOCIAL
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VEICULO COMBUSTIVEL PLACA ANO COR PRODUTO

FIAT DUCATO DIESEL MPI-1502 2014/15 BRANCA PESADO
FIAT DUCATO UTI DIESEL ODC-5062 2012/13 BRANCA PESADO

FIAT DOBLO GASOLINA OYF-1803 2014/14 BRANCA LEVE
FIAT DOBLO AMBULÂNCIA GASOLINA MTB-5799 2010/11 BRANCA LEVE

FIAT UNO MILLE GASOLINA ODC-5061 2012/12 BRANCA LEVE
FIAT IVECO DIESEL MTG-7519 2002/02 BRANCA PESADO

FIAT UNO MILLE GASOLINA MTB-5800 2010/11 BRANCA LEVE
FIAT DOBLO GASOLINA OYF-8771 2016/16 BRANCA LEVE
VW-KOMBI GASOLINA MSX-3247 2012/12 BRANCA LEVE
VW-KOMBI GASOLINA MQN-8353 2001 BRANCA LEVE
VW-POLO GASOLINA PPL-3258 2015 PRATA LEVEVE

MOTOR GERADOR DIESEL PMI-1111 0 --- PESADO

RENAULT SANDERO GASOLINA PPN-4808 2016/16 BRANCA LEVE

RENAULT/KWID GASOLINA PPC-8580 2018/19 BRANCA LEVE
RENAULT/KWID GASOLINA QRB-8936 2018/19 BRANCA LEVE
RENAULT/KWID GASOLINA QRB-8937 2018/19 BRANCA LEVE

GOL GASOLINA PPD-3930 2018/19 BRANCA LEVE

FIAT TORO GASOLINA QRC-0433 2018/19 BRANCA LEVE

FIAT/STRADA GASOLINA PPD-3931 2018/19 BRANCA LEVE

TOYOTA/ETIOS SD X VCS MT GASOLINA QRE8D44 2018/19 BRANCA LEVE

RENAULT/MASTER AMBULANCIA DIESEL S10 QRE5A39 2018/19 BRANCA PESADO

GM/MONTANA GASOLINA QRE6H39 2018/19 BRANCA LEVE

SECRETARIA DE SAÚDE

 

 

VEICULO COMBUSTIVEL PLACA ANO COR PRODUTO

MOTO YAMARRA FACTORY GASOLINA MSQ-7035 2001 PRETA LEVE
FORD RANGER DIESEL ODA-7901 2012 BRANCA LEVE

SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E RH
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VEICULO COMBUSTIVEL PLACA ANO COR PRODUTO

MERCEDES BENS ARTRON DIESEL MPI-1517 2013/13 BRANCA PESADO
FOD CORRIER GASOLINA MTU-1485 2010/11 BRANCA LEVE

FORD KA GASOLINA ODO-9766 2013/13 BRANCA LEVE
RETROESCAVADEIRA JCB DIESEL ODK-9539 2013/13 AMARELA MAQUINA
RETROESCAVADEIRA JCB DIESEL OYD-3107 2013/13 AMARELA MAQUINA
RETROESCAVADEIRA JCB DIESEL ODK-9540 2013/13 AMARELA MAQUINA

WORKER 15.180 DIESEL MSX-3242 2009/09 BRANCA PESADO
WORKER 15.180 DIESEL MSX3243 2009/09 BRANCA PESADO

CAMINHÃO PRANCHA DIESEL MTG-2425 2000/00 AMARELA PESADO
VW-AMAROK DIESEL OYJ-0797 2013/14 BRANCA LEVE

STRADA WORK GASOLINA MSX-3244 2011/12 BRANCA LEVE

GIRICO DIESEL PMI-0002 1998 VERMELHO MAQUINA

CARREGADEIRA JCB DIESEL PMI-0004 2015 AMARELA MAQUINA

CARREGADEIRA VOLVO DIESEL MSB-3628 2009/09 AMARELA MAQUINA

MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DIESEL PMI-0016 2013 AMARELA MAQUINA

ROLO COMPACTADOR VAP 55 DIESEL PMI-00015 2013/13 AMARELA MAQUINA

CHEVROLET/MONTANA GASOLINA PPL-6716 2015/16 BRANCA LEVE

FORD DIESEL PPM-8073 2013/14 BRANCA PESADO

ROÇADEIRA S GASOLINA 0 0 LARANJA LEVE

MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DIESEL PMI-0006 2013 AMARELA MAQUINA

RETROESCAVADEIRA JCB DIESEL MSK-7694 2010 AMARELA MAQUINA

ESCAVADEIRA LIUGONG DIESEL PMI-0017 2019 AMARELA MAQUINA

MERCEDEZ BENZ/CAÇAMBA DIESEL S10       QRE6E91 2018/19 BRANCA PESADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA

 

 

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

A CONTRATADA procederá às vistorias nas dependências dos estabelecimentos para emissões 

de relatórios da estrutura física e equipamentos visando o credenciamento ou não das oficinas e 

autopeças que prestarão serviços para o Município de Ibiraçu; 

A CONTRATADA deverá manter a CONTRATANTE informada mensalmente sobre o repasse dos 

pagamentos feitos às empresas credenciadas, bem como dos requisitos de habilitação das mesmas 

exigidas, por meio de relatório; 

Caberá também à CONTRATADA cumprir e manter as condições previstas nas normas técnicas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nas leis, nos regulamentos e nas posturas 

municipais, bem como nas normas de saúde, de segurança do trabalho, de segurança pública 

adequadas e de meio ambiente, assim como observar as normas referentes à licitação. Não 

intervindo nas obrigações aqui  

dispostas, caberá à mesma a exigência das respectivas obrigações quando aplicáveis às 

credenciadas por ela cadastradas; 

A CONTRATADA deverá exigir do credenciado termo de compromisso de responsabilidade 
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quanto a possíveis sinistros que venham a ocorrer com os veículos sob a guarda do seu 

estabelecimento, devendo a CONTRATADA apresentar no momento da vistoria técnica o 

comprovante do termo assinado pelas partes; 

A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá exigir os termos de compromisso de prestação de 

serviço entre CONTRATADA e suas CREDENCIADAS; 

Os prognósticos iniciais do veículo para orçamento, bem como os orçamentos realizados pelas 

empresas credenciadas, não estarão sujeitos a qualquer tipo de cobrança. 

 

21 - DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O presente Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Obras Serviços e 

Infraestrutura, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e com o 

interesse e a conveniência da Administração, sendo objeto de exame e aprovação do Ordenador de 

Despesa, e passará a integrar o processo administrativo formalizado visando à instauração do 

certame licitatório na modalidade de Pregão, em sua forma presencial. 

 

 

 

ALOIR PIOL 

SECRETÁRIO DE OBRAS SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA  

 
 
 

 


