
 

 

 

 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Comissão Permanente de Licitações – CPL II 

  

 
 

Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria da Fazenda e Administração

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 

Processo Licitatório n° 238/2020 - PMO 

 
OBJETO: Registro formal de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em locação de 

veículos de passeio e utilitário, sem motorista, sem combustível, com revisão e manutenção por conta da contratada, 

pelo período de 12 (doze) meses, para atender a demanda da Secretaria da Fazenda e da Administração e das 

demais secretarias municipais, tudo de acordo com as especificações e quantitativos contidos no edital e seus 

anexos. 

 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço POR LOTE 
 

 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, e suas alterações, do Decreto Municipal n0 177, de 29 de setembro de 2014, do Decreto 

Municipal n0097, de 18 de maio de 2015, do Decreto n0 024/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993. 

 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 15/01/2021, às 09:00h  
 

 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/01/2021, às 09:00h 
 

 
INÍCIO DA DISPUTA: 27/01/2021, às 10:00h 
 

 
SISTEMA ELETRÔNICO: 

Banco do Brasil - Cód: 853052 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

 

 
COORDENAÇÃO DO PROCESSO: 

Mônica Maria Batista Pereira 

Pregoeira 

 
E-mail: cpl_olinda@hotmail.com 

Fone/Fax: 3439-3165- R. 232 – FAX/FONE: 3439-3593 

Endereço: Av. Santos Dumont, nº 177, Varadouro Olinda/PE 

– CEP 53.010-230 

 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
 

SECRETARIA DEMANDANTE: Secretaria da Fazenda e Administração de Olinda/PE, cujo (a) secretário (a) é a 

autoridade solicitante e o ordenador de despesas, utilizando recursos orçamentários do referido órgão para fazer 

face às despesas da contratação. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cpl_olinda@hotmail.com
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 

Processo Licitatório n° 238/2020 - PMO 

 

O MUNICÍPIO DE OLINDA, inscrito no CNPJ sob o n0 10.404.184/0001-09, por meio da Pregoeira Mônica Maria Batista 

Pereira, designada pela Portaria nº 078/2020-GS/SEFAD, de 03 de março de 2020, torna público, para conhecimento 

dos interessados que, em atendimento à CI Nº 131/2020, da Secretaria da Fazenda e Administração, realizará licitação, 

para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, para execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 042, 07 de abril de 2020, da Lei Complementar n° 123, de 14 

de dezembro de 2006, e suas alterações, do Decreto Municipal n0 177, de 29 de setembro de 2014, do Decreto 

Municipal n0 097, de 18 de maio de 2015, do Decreto n0 024/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Formação de Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada em locação de 

veículos de passeio e utilitário, sem motorista, sem combustível, com revisão e manutenção por conta da 

contratada, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a demanda da Secretaria da Fazenda e da 

Administração e das demais secretarias municipais, tudo de acordo com as especificações e quantitativos 

contidos no edital e seus anexos, divididos em 12 (doze) lotes na forma abaixo: 

LOTE DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO QUANT.  
 

VALOR ANUAL PARTICIPAÇÃO 

1 

Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir de 
1.0, ar condicionado, 0 km, direção hidráulica, 
capacidade para 05 pessoas, sem combustível e 
sem motorista. 

35 R$  1.090.038,60 AMPLA  

2 

Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir de 
1.0, ar condicionado, 0 km, direção hidráulica, 
capacidade para 05 pessoas, sem combustível e 
sem motorista. 

35 R$  1.090.038,60 AMPLA 

3 

Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir de 
1.0, ar condicionado, 0 km, direção hidráulica, 
capacidade para 05 pessoas, sem combustível e 
sem motorista. 

36     R$ 1.121.182,56 AMPLA 

4 

Veículo executivo de passeio (tipo: sedan), 04 
portas, flex, motor 2.0, ar condicionado, 0 km, 
capacidade para 05 pessoas, direção hidráulica, 
vidros e travas elétricas, vidro fumê, sem 
combustível e sem motorista. 

9  R$     575.789,04  AMPLA 

5 

Moto com no mínimo 125 (cento e vinte e cinco) 
cilindradas de potência, partida elétrica, 0 km, baú 
com capacidade mínima de 80 (oitenta) litros, com 
seguro total, licenciados e implantados.  

3 R$ 58.042,44 EXCLUSIVA (ME\EPP) 

6 
Veículos para o Grupamento Tático Operacional 
(GTO): do tipo CAMIONETE 4X4 ,CONFORME 

2 R$     194.380,56 AMPLA 

mailto:cpl_olinda@hotmail.com
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ESPECIFICAÇÃO DO TR 

7 
Veículos Utilitário para o Grupamento Florestal: 
do tipo CAMIONETE 4X4 CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DO TR 

2 R$     194.380,56 AMPLA 

8 

Automóvel caminhonete/cabine dupla/carroceria 
aberta, marca/ modelo: Fiat/Toro FredomAT9D4, 
ano de fabricação: 2020, ano de modelo: 2020, 04 
portas / 170 cv / 2000 cl, cor: branca, combustível: 
diesel, flex, motor 2.0, ar condicionado, 0km, 
direção hidráulica, vidros e travas elétricas, 
capacidade para 05 pessoas, sem combustível e 
sem motorista. 

2 R$     166.194,24 AMPLA  

9 

Veículo utilitário, tipo camionete/pick-up, 04 
portas, óleo diesel, potênciamínima de 120 
cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 2.000 M3, 
direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, 
travas elétricas, proteção de caçamba, transmissão 
de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, 
tração 4 x 2 e 4 x 4 intercalada, com capacidade de 
carga no mínimo de 1.000 kg, com capacidade para 
05 (cinco) pessoas, 0 km, sem combustível e sem 
motorista. 

4 R$     332.388,48 AMPLA 

10 

Veículo executivo de passeio (tipo: sedan), 
automático, 04 portas, flex, motor 2.0, ar 
condicionado, 0 km, capacidade para 05 pessoas, 
vidros e travas elétricas, vidro fumê, sem 
combustível e sem motorista. 

1  R$       63.976,56  EXCLUSIVA (ME\EPP) 

11 

Veículo executivo de passeio (tipo: SUV), 04 
portas, flex, motor 2.0, ar condicionado, 0 km, 
capacidade para 05 pessoas, direção hidráulica, 
vidros e travas elétricas, vidro fumê, sem 
combustível e sem motorista. 

4  R$     367.678,56 AMPLA 

 

 

2. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1. O valor total máximo estimado para esta contratação é R$ 5.254.090,20 (cinco milhões, duzentos e cinqüenta e 

quatro mil, noventa reais e vinte centavos) 
 
2.2. As despesas decorrentes desta licitação estão programadas em dotação orçamentária:  

  
SEFAD – Secretaria da Fazenda e Administração (Órgão Gerenciador) 

Programa: 7020; Projeto/Atividade: 8025; Ação: 8025; Elemento de despesa: 33.90.33; Fonte: 01; Unidade 

Gestora: PMO. 

 

STT – Secretaria de Transportes e Trânsito 

Programa: 7028; Ação: 8010; Subação: 120; Elemento de despesa: 33.90.33; Fonte: 01: Unidade Gestora: 

PMO. 

mailto:cpl_olinda@hotmail.com
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SEMAPU – Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 

Programa: 7047; Projeto/Atividade: 7047; Ação: 8024; Elemento de despesa: 33.90.33.00; Fonte: 01; 

Subação: 112; Código Reduzido: 22476; Unidade Gestora: PMO. 

 

 

PGM – Procuradoria Geral do Município 

Programa: 7010; Ação: 8004; Subação: 023; Elemento de despesas: 339033; Fonte: 01; Unidade Gestora: 

PMO. 

 

SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura 

Programa: 7051; Ação: 8037; Subação: 002; Elemento de despesa: 33.90.33; Fonte: 01. 

 

SSU – Secretaria de Segurança Urbana 

Programa: 7069; Projeto/Atividade: 8031; Ação: 8031; Subação: 063; Elemento de despesa: 3.3.90.33; 

Fonte: 01; Unidade Gestora: PMO. 

 

SEEJ – Secretaria de Educação, Esportes e Juventude 

Código Reduzido: 771; Unidade Orçamentária: 17001; Função: 12; Subfunção: 122; Programa: 7031; 

Projeto/Atividade: 8023; Elemento de despesa: 3.3.90.33; Fonte: 111; Unidade Gestora: PMO. 

 

SECOM – Secretaria de Comunicação 

Programa: 7065; Projeto/Atividade: 8003; Subação: 055; Elemento de despesa: 3.3.90.33; Fonte: 101; 

Unidade Gestora: PMO. 

 

SDSCDH – Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos 

Ação: 284, 907, 924, 685, 687, 672, 674, 943, 428, 913, 918, 923, 924, 922, 279, 224, 261, 001, 797; Elemento 

de despesa: 33.90.33; Projeto/Atividade: 8017, 3020, 3029, 3010, 3040, 4019, 8027, 8070, 8016, 4020, 2020; 

Programa: 7057, 3007, 3008, 7056, 7070, 7055, 1011; Fonte: 01, 311, 390, 990; Unidade Gestora: PMO, 

FMAS, FMCA, FMDI. 

 

SEGOV – Secretaria de Governo 

Programa: 7009; Projeto/Atividade: 8009; Ação: 031; Elemento de despesa: 3.3.90.33; Código Reduzido: 

605; Fonte: 01; Unidade Gestora: PMO. 

 

SEPAC – Secretaria de Patrimônio, Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 

Programa: 7040; Ação: 8026; Elemento de despesa: 339039; Subação: 765; Fonte de Recursos: 01; 

Unidade Gestora: PMO. 

3.  DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
 

3.1. Órgão Gerenciador 
 

3.1.1. O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Secretaria da Fazenda e Administração. 

mailto:cpl_olinda@hotmail.com
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3.2. Órgãos Participantes 

 
3.2.1. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 

3.2.2. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO  

3.2.3. PROURADORIA GERAL 

3.2.4. SERETARIA DE INFRAESTRUTURA 

3.2.5. SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA 

3.2.6. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE 

3.2.7. SERETARIA DE COMUNICAÇÃO 

3.2.8. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

3.2.9. SECRETARIA DE GOVERNO 

3.2.10. SECRETARIA DE PATRIMONIO, CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.  

 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Compras do Banco do Brasil, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

 
4.2. O cadastro na instituição bancária provedora do sistema (Banco do Brasil) deverá ser feito no sítio 

www.licitacoes-e.com.br, para fins de obter a senha de acesso pessoal ao sistema de compras eletrônicas. 

 
4.2.1. A efetivação do credenciamento do pretenso licitante junto ao provedor do sistema não é de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Olinda, devendo aquele adotar, sob sua única e 
exclusiva responsabilidade, as medidas preventivas necessárias para garantir o cumprimento de 
tal condição de participação; 

 
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 
4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. 

 
4.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da sessão de 

disputa de preços na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

mailto:cpl_olinda@hotmail.com
http://www.licitacoes-e.com.br/
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subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário. 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 

5.1. Poderão participar deste Pregão empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com credenciamento regular junto ao Sistema Licitações-e. 

5.1.1. Os licitantes deverão portar chave e senha de acesso para utilizar o sistema. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

5.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

5.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.2.4. Que estejam sob decretação judicial de falência, concurso de credores, recuperação judicial ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.5. Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 

consultivo, deliberativo, administrativo ou sócios, sejam servidores ou dirigentes de órgão ou 

entidade contratante ou responsável desta licitação; 

5.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si, quaisquer que sejam sua forma de constituição; 

5.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 

nº 746/2014-TCU-Plenário). 

5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do 

sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

5.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos. 43 e 47; 

5.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

5.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está 

em conformidade com as exigências editalícias; 

5.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

5.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPnº 2, de 16 de setembro de 2009. 

mailto:cpl_olinda@hotmail.com
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5.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

 
5.4. Não existindo campo próprio do sistema eletrônico para assinalação de todas as declarações mencionadas 

no item anterior, fazer constá-las na proposta comercial de preços, conforme modelo do ANEXO V. 

 
5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas 

em lei e neste Edital. 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data 

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

etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 

de chave de acesso e senha. 

6.2.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

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

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

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

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

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

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

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

disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

7.1.1. Valor unitário e total global; 

7.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação contidas no 

Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, o prazo de garantia, o número do 

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

mailto:cpl_olinda@hotmail.com
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 

bens e/ou serviços. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência, quando 

participarem de licitações públicas. 

7.7. A proposta de preços será elaborada com base neste Edital e no Modelo de Proposta e memórias de 
Cálculos, Anexos V e VI deste Edital. 

 
7.8. Para fins de cadastramento, a licitante deverá especificar os PREÇOS UNITÁRIOS MENSAIS DE CADA 

ITEM do objeto licitado, os quais serão totalizados resultando no preço final; 

 
7.9. Quando da apresentação da proposta final, a empresa vencedora deverá disponibilizá-la com a indicação 

do preço proposto na etapa de lances, na forma da planilha de composição de custos disposta no ANEXO 
VI. 

 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

 

8.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 

fase de lances. 

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total. 

8.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 

as regras estabelecidas neste Edital. 
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8.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

8.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá respeitar o valor mínimo de 

redução entre os lances. 

8.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

8.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez 

minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.10. . Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final 

e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

 
8.11.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a 

ordem crescente de valores. 

8.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá 

o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.12.  Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

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

em primeiro lugar. 

 

8.14.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.15.  No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.16.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação 

do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.17.  O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  
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8.18.  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 

que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

8.19.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 

3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.19.1.  No país; 

8.19.2.  Por empresas brasileiras;  

8.19.3.  Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.19.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

8.20.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou 

os lances empatados. 

8.21.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.21.1. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.22. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estimado pela Administração, observado o 

disposto no art. 44, do Decreto Municipal n.º 042/2020 c/c o §3º do art. 4º-E da Lei nº 13.979/20. 

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final incompatível com o 

estimado pela Administração, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

9.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

 
9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
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9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 

ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, 24 (vinte e quatro)horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

 

9.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, nos termos do art. 43, §2º do Decreto 

Municipal nº 042/2020,sob pena de não aceitação da proposta. 

 
9.5.1. É facultado a Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita 

no chat pelo licitante, antes de findo o prazo; 

9.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela mesma, sem prejuízo do seu ulterior 

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 

a sua continuidade. 

 
9.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 

o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 

diversas das previstas neste Edital. 

9.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

9.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

10. DA HABILITAÇÃO  

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: a) Cadastro de Fornecedores do Município de Olinda – CRC;b) 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de 

Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
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10.1.1. Para a consulta de licitante pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 

acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 

10.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

10.1.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 

sistema Licitações-e, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal 

e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista neste edital, mediante utilização do sistema, 

deverá atender às condições exigidas no cadastramento no Licitações-e até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do Licitações-e para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s), conforme art. 48, §2º, do Decreto Municipal 042, de 07 de abril de 2020. 

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 

formato digital, via sistema, no prazo de 02 (uma) hora,nos termos do art. 48, §1º, do Decreto Municipal nº 

042/2020, sob pena de inabilitação. 

10.3.1. Os documentos complementares a serem requisitados e apresentados não poderão ser os já 

exigidos para fins de habilitação no instrumento convocatório. Em outras palavras, não se trata de 

uma segunda oportunidade para envio de documentos de habilitação. A diligência em questão 

permite, apenas, a solicitação de documentos outros para confirmação dos já apresentados. 

10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 

dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
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10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

 

10.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

10.7.  Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a 

seguir, para fins de habilitação: 

 
10.8.  Habilitação jurídica:  

10.8.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório da eleição de seus administradores; 

10.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

10.8.3. Em se tratando de Sociedades por Ações: publicações no Diário Oficial do seu respectivo 

Estatutos Social em vigor, acompanhadas do documento comprobatório de eleição de seus 

administradores 

10.8.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

10.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 
10.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

10.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

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

10.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), comprovada 

através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

10.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com 

efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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10.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

10.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

10.9.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

10.9.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de 

Regularidade Fiscal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante 

10.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10. Qualificação Econômico-Financeira. 

 

10.10.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 

distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio ou, no caso de 

empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em 

juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta 

econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 

 

10.10.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos 

pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio; 

 

10.10.2.1. As empresas sediadas em Pernambuco, além da apresentação da Certidão Negativa de 

Falência, Recuperação Judicial e/ou Extrajudicial, também deverão apresentar a 

“CERTIDÃO DE LICITAÇÃO”(10 Grau de Jurisdição) emitida pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco, através do site www.tjpe.jus.br., conforme determina a 

Instrução Normativa do TJPE, n0 07 de 20/06/2015; 

 

10.10.2.2. A certidão descrita no “subitem 10.10.2”somente é exigível quando a certidão negativa 

de Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio 

(“subitem 10.10.1”) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos 

judiciais eletrônicos. 

 
10.10.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e 

apresentados na forma da lei; 
 

a) Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticações no órgão competente e 
estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de 
encerramento; 
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b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, apresentado na 
forma da lei; 

 
c) Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1,0 (um) extraídos do 
Balanço Patrimonial, que poderão vir calculados pela licitante, mediante aplicação das seguintes 
fórmulas: 

 
AC+ ARLP 
 
Liquidez Geral =  = ≥ ( maior ou 
igual ) 1,0 PC + PELP 

AC 
Liquidez Corrente =  ≥ ( maior ou igual ) 1,0 

PC 
AC = Ativo Circulante; 
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; 
PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo. 

 
d) A licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) deverá comprovar possuir 
capital social mínimo ou patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação; 

 
e) É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício por 
balancetes ou balanços provisórios; 

  
f) Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data 
da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo ÍNDICE 
NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). 
 

10.11. Qualificação Técnica 

 

10.11.1. Comprovação de aptidão para a execução dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

10.11.2. Não será (ão) aceito (s) atestado (s) /declaração (ões) emitido (s) pelo LICITANTE em seu 

próprio nome, nem os que se refiram a períodos de teste, demonstrações ou utilização não 

comercial, e nenhum outro que não tenha se originado de contratação. 

 

10.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP seja declarada vencedora, uma vez 

que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

10.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação; 
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10.12.2. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 

débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro 

de 2006. 

10.12.3.  O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa; 

 

10.12.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.12.2 deste Edital, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação, a teor do que dispõe o art. 43, 

§ 2º, da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006. 

10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.15. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente 

serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores à 

data fixada para o recebimento dos documentos. 

10.16. Caso todos os licitantes forem inabilitados ou não puderem comparecer a licitação, o(a) 

Pregoeiro(a) encaminhará os autos à autoridade competente para que esta analise a viabilidade de 

conceder aos licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis para envio de nova documentação de habilitação 

exigida, conforme disposto no art. 48, §3º da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993.  

10.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

10.18. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para 

habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até duas horas, a 

contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e deverá: 

11.1.1.  ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 

pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 
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11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.3.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. 

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 

caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

11.4.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas 

de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação. 

 

11.5.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 

não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

12. DOS RECURSOS 

 
12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 

Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, se for o caso, qualquer licitante poderá, durante o 

prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 

de recorrer. 

12.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1.  Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso (sucumbência, tempestividade, legitimidade, 

interesse e motivação– TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1.). 

12.2.2.  A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3.  Manifestada a intenção de recorrer, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 

(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

igual tempo, que começará a correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, nos termos 

do art. 49, § 1º, do Decreto Municipal nº 042, de 07 de abril de 2020. 

12.3. As razões de recurso serão dirigidas à autoridade superior competente, por intermédio do(a) 

Pregoeiro(a), a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida em igual prazo, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade, a teor do que dispõe o art. 109, § 4o , da Lei nº 8.666, de 

21 de julho de 1993. 
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12.3.1. Os recursos poderão ser encaminhados ainda por via eletrônica, no prazo indicado neste 

edital, através do seguinte endereço: cpl_olinda@hotmail.com. 

12.3.2. O envio de recurso por via eletrônica deverá ser feita através de documento digitalizado, 

com a devida visualização da assinatura de quem o subscreve. 

12.3.3. No momento da interposição do recurso, o recorrente deverá fazer prova de que o seu 

subscritor possui poderes necessários de representação, sendo dispensada a juntada de 

documentos que já instruam o processo. 

12.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 

Edital.  

12.6. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site da transparência do Município de Olinda, bem 

como no site licitações-e.com.br. 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 

serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Licitações-e, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

14. DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1.  Após a fase recursal, se houver, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
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15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal 

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo em igual prazo, 

a contar da data de seu recebimento. 

 

15.2.1. O prazo estabelecido no subitem 15.1 para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 

ocorra motivo justificável durante o seu transcurso, e aceito pela Administração.  

 

15.3.  O (A) gerenciador(a)da Ata convocará formalmente os fornecedores, informando dia e hora para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

15.4.  A Assinatura da Ata de Registro de Preços ocorrerá na sede da Secretaria da Fazenda e Administração, 

situada na Avenida Santos Dumont, nº 177, Varadouro – Olinda/PE, observado o disposto no subitem 15.2 deste 

Edital. 

 

15.5.  Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da convocação para a assinatura do registro 

de preços ou se recuse a assiná-lo nas condições estabelecidas na proposta aceita, poderão ser convocados 

para assinar a Ata de Registro de Preços os participantes remanescentes, observada a ordem de classificação, 

em igual prazo e nas mesmas condições, nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 

177/2014, assegurando-se, contudo, o direito a ampla defesa e ao contraditório. 

 

15.6.  O prazo de validade da ata de registro de preços resultante deste certame será de 12 (doze) meses, 

contados a partir de sua assinatura, período no qual a Detentora da Ata se obriga a garantir o objeto e os preços 

registrados. 

 

15.7.  O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata 

de registro de preços. 

 

15.8.  Não será admitida adesão de outros órgãos da Administração Pública. 

 

15.9.  A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na forma dos artigos 21 e 22 do Decreto Municipal nº 

177/2014, e suas alterações, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

16. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO E DO TERMO ADITIVO 

16.1. O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da convocação do órgão 

contratante, para assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital.  
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16.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 

em igual prazo, a contar da data de seu recebimento.  

 

16.1.2. O prazo previsto no item 16.1 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

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

equivalente, dentro do prazo estabelecido no item 16.1, acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas 

pela Administração Pública. 

 

16.3. A contratação será precedida da inscrição da licitante no Cadastro Municipal e da emissão de nota de 

empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato. 

 

16.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da 

ata de registro de preços. 

 

16.4.1. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis, 

poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 

dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 

feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 

16.5. O contrato oriundo dessa licitação terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, 

observando-se os créditos orçamentários, podendo ser prorrogado, por interesse das partes e havendo 

disponibilidade orçamentária, nas hipóteses previstas no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

16.6. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante a 

Lei nº 8.666/93. 

17. DO REAJUSTAMENTO  

 

17.1. O valor do Contrato será fixo e irreajustável, haja vista a vedação de reajuste para periodicidade contratual 

inferior a 12 (doze) meses, nos termos do art. 28, da Lei nº 9.069/95, ressalvado o disposto no art. 65, inciso II, 

alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

17.2. Decorrido o prazo de execução do objeto, que é de 12 (doze) meses contados a partir da data da proposta 

e, ocorrendo a hipótese de prorrogação, por período que ultrapasse a periodicidade de 12 (doze) meses, poderá 

ser concedido reajuste de preço mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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         R = P0 {(I1/I0) - 1}, Onde: 

R = Valor do Reajuste 

P0= Valor do preço básico a ser reajustado 

I1 = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), referente ao mês imediatamente anterior à data do aniversário da proposta. 

I0 = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), referente ao mês imediatamente anterior à data da Proposta. 

 

17.3. Na hipótese de não ser ainda conhecido o I1, deve-se utilizar o último índice conhecido, devendo a 

complementação ou ressarcimento ocorrer em mediação posterior. 

 

17.4. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. 

 

17.5. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá pleitear o 

reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo 

tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito. 

18. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 

18.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 

promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio dos órgãos participantes, observado o disposto na 

alínea d do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

18.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

 

18.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 

serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

18.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

 

18.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 

18.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
 

mailto:cpl_olinda@hotmail.com


 
 

 

 

Página 22 de 79 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Av. Santos Dumont, nº 177 – Varadouro – Olinda/PE – CEP 53.010-230 

Fone: 3439-3165- Ramal: 232 – FAX/FONE: 3439-3593  

E-MAIL: cpl_olinda@hotmail.com 

 

Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria da Fazenda e Administração

18.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.   

18.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro 
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

19.1. Os veículos deverão ser entregues e na Av. Santos Dumont, 177 - Umuarama, Olinda - PE, 53010-230, 

ou em outro endereço definido pelo Gestor do Contrato. 

19.2. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura 
do contrato, e deverão observar as seguintes características: 
 

19.2.1. Os veículos a serem entregues deverão ser zero quilômetro; 
 
19.2.2. O ano de fabricação dos veículos entregues deverá ser no mínimo igual ao ano anterior à entrega; 
 
19.2.3. Os veículos deverão ser basicamente nas cores prata, branca, preta ou verde; 
 

19.2.3.1. A escolha da cor do veículo, dentre as opções acima, caberá ao Contratante; 
 

19.2.3.2. Caso haja a necessidade de cores não descritas no item 19.2.3, deverá ser pactuado 
entre o Contratante e a Contratada. 

 
19.3. Os veículos deverão ser entregues com adesivos nas portas laterais conforme modelo (definido pela 

Secretaria demandante) conforme o Anexo VIII deste Edital. 

 

19.4. Os veículos deverão ser entregues com equipamento de rastreamento instalado e sistema de 

monitoramento disponível. 

 

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

através do modelo indicado no Anexo VII deste Edital. 

 

19.6. Durante a vigência da Ata, sua execução será acompanhada e fiscalizada pelo Contratante e também pela 

Secretaria da Fazenda e Administração, devendo a Contratada fornecer todas as informações solicitadas no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação. 

 

19.7. Decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas aos 

seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias. 

 

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

representá-la sempre que for necessário. 

 

19.9. O Contratante poderá exigir o afastamento de qualquer profissional ou representante da empresa 

Contratada que venha causar embaraço à fiscalização do contrato, no fornecimento dos materiais , ou em razão 

de procedimentos ou atitudes incompatíveis com o exercício de suas funções. 
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19.9.1. O Contratante comunicará por escrito à Contratada as irregularidades encontradas na execução 

dos serviços, definindo as providências e os prazos para a realização das correções consideradas 

pertinentes. 

20.     DOS SERVIÇOS 

 
20.1. Os veículos locados deverão ser apresentados com as seguintes características, cujos valores já deverão 

estar inclusos no preço do montante ofertado na proposta pelo licitante: 

 

20.1.1. Quilometragem livre, com média mensal de 2.000Km mês, para mais ou para menos; 
 

20.1.2. Sem motorista; 
 

20.1.3. Sem combustível, com exceção do momento da entrega, quando deverão ter seu tanque de 
combustível na capacidade máxima; 

 
20.1.4. Emplacados e licenciados no Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (DETRAN/PE); 

 
20.1.5. Com equipamentos obrigatórios, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. 

 
20.1.6. Equipamento de rastreamento instalado e sistema de monitoramento disponível para todos os 
veículos, inclusive a frota reserva prevista no item 21.1.12 e 21.1.13. 

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

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

à Contratada, por ocasião da assinatura do contrato. 

 

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

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

para o Contratante, de acordo com os prazos e quantitativos estabelecidos neste Edital, não isentando a 

responsabilidade objetiva do Município em reparar o dano caso haja a comprovação da culpa ou dolo do agente 

público, mediante processo administrativo; 

 

20.4. O Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 

especificações e condições neste Edital e/ou no Contrato. 

21.      DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. A Contratada, além da disponibilização dos veículos necessários para a perfeita execução dos serviços 

descritos neste Edital e da observância das obrigações previstas em lei e nas normas aplicáveis, obriga-se, 

ainda, a: 

 

21.1.1. Realizar a manutenção preventiva e corretiva seja ela de qual origem for; 
 
21.1.2. O atendimento nos casos de manutenção preventiva e corretiva, avarias, roubos, furtos, incêndios, 
bem como troca de veículos, deverão ser atendidos no prazo máximo de 12 (doze) horas, após a 
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solicitação por parte do Contratante, na Região Metropolitana do Recife e de 24 (vinte e quatro) horas nos 
demais municípios do Estado; 
 
21.1.3. Os veículos substituídos por motivo de manutenção corretiva, preventiva ou para realização de 
reparos ou correção de avarias deverão ser postos novamente em circulação no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados a partir de sua impossibilidade de circulação e comunicação à Contratada, 
até o limite de 5% (cinco por cento); 
 
21.1.4. Em complemento ao item anterior, atingido o limite de 5% (cinco por cento), caso outros veículos e 
viaturas precisem ser substituídos por motivo de manutenção corretiva, preventiva ou para realização de 
reparos ou correção de avarias, esses deverão ser postos novamente em circulação no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos. O não cumprimento desse item caracteriza a não prestação do serviço e 
consequente desobrigação do Contratante ao pagamento pelo serviço que deixou de ser prestado; 
 
21.1.5. Nenhuma prestação pecuniária ou qualquer outra forma de pagamento será fornecida à 
Contratada durante o período em que, apesar de solicitados, os veículos ainda não forem entregues ao 
Contratante; 
 
21.1.6. O atendimento nos casos de manutenção preventiva e corretiva exclusivas no equipamento 
instalado no veículo para rastreamento do mesmo, bem como troca do equipamento, deverão ser 
atendidos no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a solicitação por parte do Contratante, na 
Região Metropolitana do Recife e de 96 (noventa e seis) horas nos demais municípios do Estado; 
 
21.1.7. O atendimento nos casos de manutenção preventiva e corretiva exclusiva no sistema de 
rastreamento deverá acontecer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação por 
parte do Contratante; 
 
21.1.8. Manter preposto disponível 24 horas por dia, inclusive fins de semana e feriados, para as 
comunicações urgentes; 
 
21.1.9. Responsabilizar-se pelos serviços de remoção e despesas de guinchos, bem como outras 
despesas relativas aos veículos sinistrados; 
 
21.1.10. Manter em suas dependências veículos suficientes, para uso numa substituição imediata, com 
veículos do mesmo nível contratado, visto que quando qualquer problema vier a ocorrer, o veículo deverá 
ser trocado, respeitando o limite de pelo menos 5% (cinco por cento) da quantidade locada; 
 
21.1.11. Arcar com pequenos reparos, tais como: troca de lâmpadas, troca de faróis e/ou vidros e/ou 
espelhos quebrados, substituição de correia do alternador, complemento do nível de óleo do motor, 
direção e freios, reparos em pneus e/ou outros de curta duração ou aqueles que representem as mesmas 
proporções destes exemplos serão executados em concessionária do fabricante do veículo e/ou oficinas 
próprias da Contratada, com o objetivo de mantê-los em perfeito estado de funcionamento; 
 
21.1.12. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva, 
principalmente nos aspectos de controle e prazos previstos, inclusive recall dos fabricantes. Quando em 
manutenção e de acordo com agendamento da Contratada, o veículo deve ser substituído por carro 
reserva, com as mesmas características, e em caso de impossibilidade deverá ser descontado o valor da 
diária do veículo no faturamento mensal; 
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21.1.13. Os veículos reservas, entregues em substituição aos veículos em manutenção, deverão ter 
sempre idade inferior a dois anos de fabricação, durante o período em que for utilizado pelo Contratante; 
 
21.1.14. Não usar pneus recauchutados ou recondicionados; 
 
21.1.15. Substituir os veículos, a cada 02 (dois) anos, por unidades “zero quilômetros” com as mesmas 
características, caso haja prorrogação do contrato; 
 

21.1.15.1. Os dois anos devem ser contados da data do recebimento do veículo. 
 

21.1.16. A substituição referida no item 21.1.15 não será exigida quando o termo aditivo vigente tiver sido 
formalizado com cláusula resolutiva e por período igual ou inferior a 180 dias. 
 
21.1.17. Entregar todos os veículos com os documentos, seguro, chaves e equipamentos de segurança ao 
responsável pela gestão do contrato; 
 
21.1.18. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos, contribuições, 
taxas, seguros e outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários que decorram direta ou 
indiretamente da prestação dos serviços a serem contratados; 
 
21.1.19. A Contratada deverá conhecer todas as normas referentes à utilização de veículos, que poderá 
circular por todo o Estado de Pernambuco e eventualmente em outros Estados; 
 
21.1.20. Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais 
necessidades de conserto, substituição de veículos, bem como qualquer ocorrência em relação ao 
contrato; 
 
21.1.21. Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta de 
quaisquer pagamentos de tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e outros; 
 
21.1.22. Arcar com as despesas relativas às lavagens externas e internas (com aspiração) dos veículos, 
quando necessário e a pedido do Contratante, com periodicidade mínima quinzenal, em local com 
distância não superior a dez quilômetros da garagem do Contratante, ou, estando o veículo fora da 
Região Metropolitana do Recife, no município em que se encontra o veículo, em local previamente 
acordado com o Contratante; 
 
21.1.23. As lavagens deverão ser agendadas em dias úteis, no horário de funcionamento do órgão/ente 
Contratante; 
 
21.1.24. Fornecer, em meio eletrônico (DOC, TXT, XLS, XML ou similar), listagem atualizada de todos os 
veículos objeto da locação, quando solicitado pelo Contratante ou pela Secretaria de Administração, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contendo na listagem a Razão Social do Contratante e da Contratada, 
placa dos veículos, ano, combustível, motorização, tipo, modelo, fabricante, data da entrega de cada 
veículo ao Contratante e o valor mensal cobrado por cada veículo locado; 
 
21.1.25. Fornecer à Secretaria da Fazenda e da Administração relatório em meio eletrônico (DOC ou 
similar) para os e-mails disponibilizados pela SEFAD até o quinto dia útil do mês subsequente de toda e 
qualquer nova contratação (contratos e/ou aditivos) celebrados entre o Contratante e a Contratada; 
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21.1.26. Não será permitido à Contratada se utilizar das instalações físicas, nem de mão de obra da 
Contratante para a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou com pequenos 
reparos ou avarias, seja ela de qual origem for, nos veículos e viaturas objeto da locação; 
 
21.1.27. Encaminhar as notificações de infração e/ou notificações de imposição de penalidade ao 
Contratante com antecedência de, no mínimo, 02 (dois) dias úteis para o término do prazo disponível 
para recurso, constante na Notificação de Autuação ou de imposição de Penalidade; 
 
21.1.28. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas, quando não cumprido o prazo estipulado no item 
anterior, ou quando não comprovada a culpabilidade do condutor; 
 
21.1.29. Manter durante toda a execução do objeto registrado em Ata, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, em compatibilidades com as obrigações assumidas; 
 
21.1.30. A Contratada não poderá subcontratar, no todo ou em partes, nem negociar direitos dele 
decorrente por ser “intuitu personae”, sem consentimento por escrito do Município de Olinda/PE; 
 
21.1.31. Responsabilizar-se pelos equipamentos e serviços de rastreamento e monitoramento dos 
veículos. 

 
22.      DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

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

cláusulas deste Edital, obrigando-se, ainda, a: 

 

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

condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunicá-las, por 

escrito, à Contratada para correção das irregularidades apontadas; 

 

22.1.2. Responsabilizar-se pelas eventuais multas sofridas em consequência do objeto locado, 

decorrentes de infrações de trânsito, durante o período de contratação, se comprovada a culpabilidade do 

condutor, mediante apuração realizada por órgãos oficiais, e desde que a Contratada encaminhe a 

notificação de infração e/ou a notificação de imposição de penalidade à Contratante no prazo máximo de 

02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação; 

 

22.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, ao órgão de trânsito competente, da identificação do 

condutor infrator, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro; 

 

22.1.4. Responsabilizar-se, mediante ressarcimento, pelos danos aos veículos objetos do contrato, 

quando devidamente comprovado em processo administrativo, o dolo ou culpa dos agentes públicos no 

fato causador dos prejuízos; 

 

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

devidamente comprovada, a Contratada deverá cumprir fielmente as condições de substituição 

dos veículos constantes do subitem 20.3 deste Edital; 
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22.1.4.2. O agente público responsável pelos danos ressarcirá os prejuízos ao erário mediante a 

devida ação regressiva. 

 

22.1.5. Em caso de acidente, acionar o órgão de trânsito competente (municipal, estadual ou federal) e 

providenciar o registro em Boletim de Ocorrência; e, caso haja vítima, acionar a Perícia do Instituto de 

Criminalística (IC) para elaboração de laudo; 

 

22.1.6. Encaminhar à Contratada a documentação do item anterior, juntamente com a cópia da Carteira 

Nacional de Habilitação do condutor envolvido; 

 

22.1.7. Com exceção da situação prevista no item 20.1.3., o combustível será de responsabilidade do 

Contratante;  

 

22.1.8. Designar gestor e fiscal do contrato que serão os responsáveis pelo acompanhamento e 

fiscalização da execução dos serviços e principal contato com a Contratada. 

 

23.      DAS OBRIGAÇÕES DO FISCAL E DO GESTOR DO CONTRATO 

23.1. Cabe ao Fiscal do Contrato: 
 

23.1.1. Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do fornecimento; 
 

23.1.2. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais e dos prazos de fornecimento dos materiais, que 
irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus 
anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da contratante quanto da contratada; 
 
23.1.3. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (artigos 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de 
controle, fiscalização e acompanhamento do contrato; 
 
23.1.4. Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos 
prazos estabelecidos; 
 
23.1.5. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes 
das cláusulas e demais condições do Edital e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.; 
 
23.1.6. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa 
comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado; 
 
23.1.7. Recusar o fornecimento irregular, não aceitando entrega diversa daquela que se encontra 
especificado no edital da licitação e respectivo contrato, assim como observar, para o correto 
recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e 
aceito pela Administração; 
 
23.1.8. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa; 
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23.1.9. Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de 
penalidade, após os contatos prévios com a contratada. 

 
23.2. Cabe ao Gestor do Contrato: 

 
23.2.1. Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à Contratada; 
 
23.2.2. Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente; 
 
23.2.3. Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabível, 
garantindo a defesa prévia à Contratada; 
 
23.2.4. Emitir avaliação da qualidade do objeto fornecido; 
 
23.2.5. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 
 
23.2.6. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais 
apontadas pelos fiscais; 
 
23.2.7. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância das 
exigências contratuais e legais; 
 
23.2.8. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não 
seja ultrapassado; 
 
23.2.9. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 
 

24.      DO PAGAMENTO 
 

24.1. O pagamento será efetuado à Contratada, de acordo com a execução dos serviços durante o mês 

subseqüente em um prazo de 30 (trinta) dias;  

 
2.4.1.1. Incidirá atualização financeira nos valores dos pagamentos efetuados em atraso, desde a data 

estabelecida para o pagamento até a data do efetivo pagamento, de acordo com a última variação anual (janeiro a 
dezembro) do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, proporcional a quantidade de dias entre o vencimento 
da obrigação e o efetivo pagamento. 
 

2.4.1.2. Na hipótese de eventual antecipação de pagamento, a Administração procederá ao correspondente 
desconto, baseado em taxa de juros vigente no mercado financeiro. A taxa para desconto será publicada pela 
Secretaria da Fazenda e Administração a cada trimestre, através de portaria específica. 

 

24.2. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o qual será 

devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e fiscalizar o contrato;  

 

24.3. Será efetuada a verificação da regularidade fiscal da Contatada quanto às certidões de regularidade fiscal e 

trabalhista exigidas na Habilitação em cada sítio correspondente, quais sejam:  
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24.3.1. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade com a Fazenda Federal;  

24.3.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativo ao 

domicílio ou sede do Licitante, relativa a tributos estaduais, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;  

 

24.3.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativa ao 

domicílio ou sede do Licitante, da Dívida Ativa da Fazenda Estadual;  

 

24.3.4. Certidão Negativa de Débito - CND, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo 

Município relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;  

 

24.3.5. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRS, emitido pela Caixa Econômica Federal – 

CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

 

24.3.6. Certidão Negativa de Débito – CND, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando a 

regularidade perante a Seguridade Social; 

 

24.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 

relativos a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

 

24.3.8. Situação perante Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). 

25.      DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
25.1. As penalidades aplicáveis ao presente processo licitatório são aquelas dispostas no artigo 70 da Lei Federal 

n0 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c/ o art. 54 do Decreto Municipal nº 042, de 07 de abril de 2020. 

 

25.2. Antes da aplicação de qualquer sanção ou penalidade à contratada, será assegurado à mesma o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

26.      DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

26.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no 

edital, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, nos termos do art. 22 do 

Decreto Municipal nº 042, de 07 de abril de 2020. 

26.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a Pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data 

de recebimento da impugnação, nos termos do art. 22, §1º, do Decreto Municipal nº 042, de 07 de abril de 2020. 

26.3. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame. 
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26.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, até 

03 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico, via internet, no endereço indicado no Edital. 

24.4.1. A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos 

26.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e 

a administração. 

27.      DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR 

 
27.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

27.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, ou exigências do instrumento convocatório 

que deu origem ao Registro de Preços; 

 
27.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

 
27.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; ou 

 
27.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 

7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

27.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 27.1.1, 27.1.2 e 27.1.4, será formalizado por 

decisão do órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

 

27.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, por razão de interesse 
público ou a pedido do fornecedor. 

 

28.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

28.2. 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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.   

28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF. 
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28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

28.8. 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 Administração. 

28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 

que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 

o processo, prevalecerá as deste Edital. 

28.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Compras Eletrônicas do Banco do Brasil S/A, sito 

www.licitacoes-e.com.br, ou poderá ser lidos e/ou obtidos através do endereço eletrônico 

cpl_olinda@hotmail.com,  nos dias úteis, no horário das 08 horas às 14horas. Os autos do processo 

administrativo, no momento, não estarão com vista franqueada aos interessados, em razão do período 

quarentena para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus.   

28.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 ANEXO I - Termo de Referência; 

 ANEXO II - Planilha de Especificações, Quantitativos e Preços; 

 ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Preços; 

 ANEXO IV - Minuta de Contrato; 

 ANEXO V - Proposta Comercial; 

 ANEXO VI – Planilha de Composição – Memória de Cálculo dos Veículos; 

 ANEXO VII – Termo de Recebimento de Veículos Locados; 

 ANEXO VIII – Grafismos dos Veículos; 

 ANEXO IX – Quantidade por Secretaria. 

Olinda, ......... de ....................... de 2020 

 

Maria do Carmo Batista Barbosa 

Secretária da Fazenda e Administração 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA) 
1. OBJETO 

 
A presente licitação tem como objeto a formação de Registro de Preços para locação anual de veículos (sem 

motorista) com vistas a atender às necessidades dos órgãos da Administração Direta, indiretas e fundos do 

Município de Olinda, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo deste 

Termo de Referencia. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA 

 
2.1. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

 
Visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olinda  uma vez que a Locação de veículos serão 
imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades desta Prefeitura. 
 
Contratos que estão se findando tendo em vista o prazo de 60 meses, conforme o art 57, inc. II, da LEI 
8.666/1993.  

2.2. DA JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Este registro de preços encontra-se respaldo nas hipóteses previstas no artigo 3º, do Decreto Municipal nº 
177/2014.  
 

Inciso I – quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes; 
Inciso II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

 
2.3. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 

 
Conforme o Decreto Municipal nº 177/2014, ART. 2º : 
 

§ 1° Em se tratando de compras corporativas, a Secretaria da Fazenda e da Administração, 
através de seu órgão competente, será o gerenciador dos registros de preços, inclusive, nos 
casos de serem realizados pelas entidades da Administração Indireta. 

Sendo assim, a Secretaria da Fazenda e da Administração solicitou os quantitativos através de Ofícios, para 
que as Secretarias e Fundos enviassem o seu interesse e as suas quantidades anexas. 

 

3. DOS ORGAOS PARTICIPANTES 

 

3.1. ÓRGÃO GERENCIADOR 

O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Secretaria da Fazenda e Administração. 
3.2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 
3.2.1. SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 

3.2.2. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO  
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3.2.3. PROURADORIA GERAL 

3.2.4. SERETARIA DE INFRAESTRUTURA 

3.2.5. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 

3.2.6. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE 

3.2.7. SERETARIA DE COMUNICAÇÃO 

3.2.8. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

3.2.9. SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA 

3.2.10. SECRETARIA DE GOVERNO 

3.2.11. SECRETARIA DE PATRIMONIO, CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.  

 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
4.1. Rege-se a presente licitação, pelas disposições deste Termo de Referência e pelas contidas na Lei 10.520/02 e 

visando a obtenção da proposta mais vantajosa aplicando-se subsidiariamente na Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações. Como também, na Lei Federal nº 7.892/2013, onde regulamenta o Sistema de Registro de Preços 

(SRP) e o Decreto Municipal nº 177/2014. 

 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
5.1. Os serviços contratados serão realizados do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o REGIME DE EXECUÇÃO 

INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO; 

 
5.2. O regime de execução se dará de forma indireta e será por empreitada por preço unitário 

5.3. Os preços finais unitários e totais propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar os preços unitários e 

totais estimados pela Administração, de acordo o DOC. I deste Termo de Referência, sob pena de 

desclassificação da proposta. 

 

6. DOS LOTES   

LOTE DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

1 
Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir de 1.0, ar condicionado, 0 km, direção hidráulica, 
capacidade para 05 pessoas, sem combustível e sem motorista. 

35 

2 
Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir de 1.0, ar condicionado, 0 km, direção hidráulica, 
capacidade para 05 pessoas, sem combustível e sem motorista. 

35 

3 
Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir de 1.0, ar condicionado, 0 km, direção hidráulica, 
capacidade para 05 pessoas, sem combustível e sem motorista. 

36 

4 
Veículo executivo de passeio (tipo: sedan), 04 portas, flex, motor 2.0, ar condicionado, 0 km, 
capacidade para 05 pessoas, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, vidro fumê, sem 
combustível e sem motorista. 

9 
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5 
Moto com no mínimo 125 (cento e vinte e cinco) cilindradas de potência, partida elétrica, 0 km, 
baú com capacidade mínima de 80 (oitenta) litros, com seguro total, licenciados e implantados. 

3 

6 

Veículos para o Grupamento Tático Operacional (GTO): do tipo CAMIONETE 4X4, Cabine Dupla, 
fabricação nacional, zero quilômetro, ano 2020, modelo 2020 ou posterior, 04 portas laterais, 
com kit multimídia, injeção eletrônica, movido a diesel, potência do motor, não inferior a 200 
cv, câmbio com no mínimo 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, 
freio a disco nas rodas dianteiras, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos 
laterais traseiros retráteis de três pontos, protetor de caçamba, jogo de tapetes, roda padrão 
mínimo aro R16, capacidade mínima de carga de 750 Kg. Os veículos deverão ter estribo sob as 
portas e suporte para acondicionamento de armas longas entre os bancos. Os veículos deverão 
possuir em sua carroceria cela de aço revestida por fibra em formato de capota com abertura 
para entrada de ar, iluminação interna e luz de embarque. Os veículos deverão ter equipamento 
específico para monitoramento em tempo real (RASTREADOR) e demais equipamentos exigidos 
pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar 
por Veículos Automotores (Proconve). O veículo deverá ser entregue caracterizado conforme 
GRAFISMOS E LOGOMARCA padrão da Guarda Civil Municipal de Olinda, a ser fornecidos pela 
Secretaria de Segurança Urbana. O veículo deverá estar equipado com SINALIZADOR ACÚSTICO 
E VISUAL FIXO conforme descriçãotécnica dos equipamentos a seguir: a) SINALIZADOR VISUAL 
FIXO: Sinalizador visual constituído por barra sinalizadora em formato de arco ou similar, com 
módulo único e lente inteiriça, comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, 
largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de 150 
mm.  Barra dotada de base em alumínio construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio 
extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta. A ser fixada no teto de viatura. Cúpula 
injetada em policarbonato na cor vermelho rubi, resistente a impactos, descoloração e com 
tratamento UV. Sistema luminoso composto por módulos de Led’s próprios para iluminação, 
com potência não inferior 1W cada Led, na cor rubi. Dotado de lente colimadora difusora em 
plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade.  Conjunto composto por 
módulos distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir 
visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade, desde que o designe 
do veículo permita. Cada LED deverá obedecer à seguinte especificação:1) Cor predominante: 
vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm; 2) Categoria: AlInGap; 3) Intensidade 
luminosa: não inferior a 40 lm (lumens); 4) Ângulo de emissão de luz: não inferior a 120º. b) 
SINALIZADOR ACÚSTICO FIXO: Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 
W @13,8 Vcc, mínimo de seis tons distintos, sistema de megafone com ajuste digital de ganho, 
entrada para rádio transceptor e pressão sonora de no mínimo 120 dB @13,8 Vcc. O driver deve 
ser específico para utilização em viaturas e deverá ser instalado no interior do sinalizador para 
proteção contra intempéries. O posicionamento do driver não deve ocultar a visibilidade de 
nenhum dos módulos de Led´s do sinalizador visual. Módulo de controle: O sistema deverá ser 
digital microcontrolado e possuir gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da 
bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sistema de 
sinalização audiovisual se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis 
falhas no acionamento do motor do veículo. Além disso, o conjunto deverá possuir consumo em 
modo de espera (stand by) inferior a 1 mA, a fim de evitar a descarga precoce da bateria e 
possíveis falhas na mesma. Os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar 
localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os 
ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será 
dotado de: Controle para quatro tipos de sinalização (patrulha, emergência, prioridade de 
passagem e bloqueio de passagem); 1) Controle para três tipos de sinalização para 

2 
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deslocamento de trânsito (esquerda, direita e centro); 2) Acionamento seqüencial dos sons de 
sirene com a possibilidade de acionamento de qualquer som sem a necessidade de executar os 
sons anteriores; 3) Possibilidade de desligamento de todas as funções de sinalização visual e 
acústica através de uma única tecla;4) Sistema de visualização noturna com leds posicionados 
sob o painel frontal do equipamento. O VEÍCULO DEVERÁ SER DA COR PRETA. 

7 

Veículos Utilitário para o Grupamento Florestal: do tipo CAMIONETE 4X4, Cabine Dupla, 
fabricação nacional, zero quilômetro, ano 2020, modelo 2020 ou posterior, 04 portas laterais, 
com kit multimídia, injeção eletrônica, movido a diesel, potência do motor, não inferior a 200 
cv, câmbio com no mínimo 05 marchas à frente e uma à ré, direção assistida, ar condicionado, 
freio a disco nas rodas dianteiras, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos 
laterais traseiros retráteis de três pontos, protetor de caçamba, jogo de tapetes, roda padrão 
mínimo aro R16, capacidade mínima de carga de 750 Kg. O veículo deverá ter estribo sob as 
portas e suporte para acondicionamento de armas longas entre os bancos. O veículo deverá ter 
equipamento específico para monitoramento em tempo real (RASTREADOR) e demais 
equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de 
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). O veículo deverá ser entregue 
caracterizado conforme GRAFISMOS E LOGOMARCA padrão da Guarda Civil Municipal de 
Olinda, a ser fornecidos pela Secretaria de Segurança Urbana. O veículo deverá estar equipado 
com SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL FIXO conforme descriçãotécnica dos equipamentos a 
seguir: a) SINALIZADOR VISUAL FIXO: Sinalizador visual constituído por barra sinalizadora em 
formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteiriça, comprimento mínimo de 1.000 
mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm, altura mínima 
de 70 mm e máxima de 150 mm.  Barra dotada de base em alumínio construída em ABS 
(reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta. A ser 
fixada no teto de viatura. Cúpula injetada em policarbonato na cor vermelho rubi, resistente a 
impactos, descoloração e com tratamento UV. Sistema luminoso composto por módulos de 
Led’s próprios para iluminação, com potência não inferior 1W cada Led, na cor rubi. Dotado de 
lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta 
visibilidade.  Conjunto composto por módulos distribuídos equitativamente por toda a extensão 
da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de 
luminosidade, desde que o designe do veículo permita. Cada LED deverá obedecer à seguinte 
especificação: 1) Cor predominante: vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm; 2) 
Categoria: AlInGap; 3) Intensidade luminosa: não inferior a 40 lm (lumens); 4) Ângulo de 
emissão de luz: não inferior a 120º. b) SINALIZADOR ACÚSTICO FIXO: Sinalizador acústico com 
amplificador de potência mínima de 100 W @13,8 Vcc, mínimo de seis tons distintos, sistema 
de megafone com ajuste digital de ganho, entrada para rádio transceptor e pressão sonora de 
no mínimo 120 dB @13,8 Vcc. O driver deve ser específico para utilização em viaturas e deverá 
ser instalado no interior do sinalizador para proteção contra intempéries. O posicionamento do 
driver não deve ocultar a visibilidade de nenhum dos módulos de Led´s do sinalizador visual. 
Módulo de controle: O sistema deverá ser digital microcontrolado e possuir gerenciamento de 
carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, 
desligando automaticamente o sistema de sinalização audiovisual se necessário, evitando assim 
a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor do veículo. Além disso, 
o conjunto deverá possuir consumo em modo de espera (stand by) inferior a 1 mA, a fim de 
evitar a descarga precoce da bateria e possíveis falhas na mesma. Os comandos de toda a 
sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista, 
permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente 
do sistema visual e acústico, e será dotado de: Controle para quatro tipos de sinalização 
(patrulha, emergência, prioridade de passagem e bloqueio de passagem); 1) Controle para três 
tipos de sinalização para deslocamento de trânsito (esquerda, direita e centro); 2) Acionamento 

2 
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sequencial dos sons de sirene com a possibilidade de acionamento de qualquer som sem a 
necessidade de executar os sons anteriores; 3) Possibilidade de desligamento de todas as 
funções de sinalização visual e acústica através de uma única tecla;4) Sistema de visualização 
noturna com LEDS posicionados sob o painel frontal do equipamento. O VEÍCULO DEVERÁ SER 
DA COR VERDE. 

8 

Automóvel caminhonete/cabine dupla/carroceria aberta, marca/ modelo: Fiat/Toro ou  similar 
ano de fabricação: 2020, ano de modelo: 2020, 04 portas / 170 cv / 2000 cl, cor: branca, 
combustível: diesel, flex, motor 2.0, ar condicionado, 0km, direção hidráulica ou elétrica, vidros 
e travas elétricas, capacidade para 05 pessoas, sem combustível e sem motorista. 

2 

9 

Veículo utilitário, tipo camionete/pick-up, 04 portas, óleo diesel, potência mínima de 120 
cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 2.000 M3, direção hidráulica ou elétrica, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, proteção de caçamba, transmissão de 05 (cinco) 
velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4 x 2 e 4 x 4 intercalada, com capacidade de carga 
no mínimo de 1.000 kg, com capacidade para 05 (cinco) pessoas, 0 km, sem combustível e sem 
motorista. 

4 

10 
Veículo executivo de passeio (tipo: sedan), automático, 04 portas, flex, motor 2.0, ar 
condicionado, 0 km, capacidade para 05 pessoas, vidros e travas elétricas, vidro fumê, sem 
combustível e sem motorista. 

1 

11 
Veículo executivo de passeio (tipo: SUV), 04 portas, flex, motor 2.0, ar condicionado, 0 km, 
capacidade para 05 pessoas, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas, vidro fumê, 
sem combustível e sem motorista. 

4 

 

7. DO VALOR ESTIMADO 
 

7.1. O valor estimado global do registro de preços é de R$ 5.254.090,20 (cinco milhões, duzentos e cinqüenta e 

quatro mil, noventa reais e vinte centavos) distribuídos nos itens especificados. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

8.1. Os objetos descritos neste Termo de Referência serão solicitados de ACORDO COM AS NECESSIDADES do 

Município de Olinda, mediante emissão de Autorização de fornecimento durante a vigência da respectiva 

Ata de Registro de Preços. 

 
8.2. O Município de Olinda, através da Secretaria da Fazenda e da Administração será o órgão responsável pelos 

atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes deste instrumento. 

 
8.3. A convocação dos fornecedores, pelo Município de Olinda, será formalizada e conterá o endereço e prazo 

máximo em que deverão comparecer para retirar a respectiva Autorização de Fornecimento. 

 
8.4. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar a Ordem de Serviço, 

no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito 

às sanções previstas na lei. 

 
8.5. Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município de Olinda poderá indicar o próximo fornecedor a ser 

destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.´ 
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9. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

9.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura, período no 

qual a Detentora da Ata se obriga a garantir o objeto registrados durante esse período; 

 

10. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 

10.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 

promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio dos órgãos participantes, observado o disposto 

na alínea d do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
10.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

 

10.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

10.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

 
10.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

10.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

10.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.   

Obs.: Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
10.4.3. O valor do contrato será reajustado com periodicidade anual, observadas as seguintesdisposições: 

 

10.4.3.1. Os valores sofrerão reajuste depois de decorridos 12 (doze) meses, 
contados a partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo ao 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE,  

 
10.5. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada 

deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob 
pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seudireito. 

10.6. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese 
de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, 
inciso II, alínea “d”, da Lei nº8.666/1993. 
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11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

11.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 

no orçamento da Prefeitura Municipal de Olinda, na classificação abaixo: 

 
 Elemento de despesa:  

3.3.90.39 - SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 

 Fontes:  

001 – FONTE DO TESOURO E OUTRAS REFERENTES AOS FUNDOS DO MUNICIPIO. 
 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

12.1. A licitante deverá apresentar: 

 
12.1.1. Comprovante de experiência, anterior através de atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) 

fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de Direito Público ou Privado, para a (s) qual (ais) a licitante 

esteja prestando ou prestou serviços compatíveis com o objeto deste Termo, em característica, 

quantidade e prazo que permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento. 

 
12.1.2. Considera-se compatível a apresentação de atestados que estejam de acordo com os serviços 

especificados neste termo de referência e que representem um montante de no mínimo 30% (trinta 

por cento)das quantidades estimadas para cada lote em que concorrer; 

 
12.2. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo 

com as exigências do edital. 

 
12.3. Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente, ou cópia acompanhada de original para autenticação pelo pregoeiro ou 

membro da equipe de apoio da Comissão de Licitação, não sendo admitidas cópias ilegíveis, que dificultem 

ou impossibilitem a análise pela Comissão de Licitação. 

 

13. OBJETO A SER ENTREGUE 

 
13.1. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do 

contrato, e deverão observar as seguintes características: 
 

13.1.1. Os veículos a serem entregues deverão ser zero quilômetro; 
 

13.1.2. O ano de fabricação dos veículos entregues deverá ser no mínimo igual ao ano anterior à entrega; 
 

13.1.3. Os veículos deverão ser basicamente nas cores prata, branca, preta ou verde; 
13.1.3.1. A escolha da cor do veículo, dentre as opções acima, caberá ao Contratante; 

 
13.1.3.2. Caso haja a necessidade de cores não descritas no item 13.1.3, deverá ser pactuado entre o 

Contratante e a Contratada;  
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13.1.4. Os veículos deverão ser entregues com adesivos nas portas laterais conforme modelo (definido pela 
Secretaria demandante) conforme o DOC. V deste Termo de Referência. 

13.1.5. Os veículos deverão ser entregues com equipamento de rastreamento instalado e sistema de 
monitoramento disponível; 

13.1.6. Para fins de registro da entrega dos veículos, deverá o órgão contratante formalizar o seu 
recebimento através do modelo indicado no DOC IV. 

 

14. DOS SERVIÇOS 
 

14.1. Os veículos locados deverão ser apresentados comas seguintes características, cujos valores já deverão estar 
inclusos no preço do montante ofertado na proposta pelo licitante: 

 
14.1.1. Quilometragem livre; 
14.1.2. Sem motorista; 
14.1.3. Sem combustível, com exceção do momento da entrega, quando deverão ter seu tanque de 

combustível na capacidade máxima; 
14.1.4. Emplacados e licenciados no Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (DETRAN/PE); 
14.1.5. Com equipamentos obrigatórios, segundo o Código de Trânsito Brasileiro; 
14.1.6. Equipamento de rastreamento instalado e sistema de monitoramento disponível para todos os 

veículos, inclusive a frota reserva prevista no item 17.1.7 e 17.1.8. 
14.2. O transporte e a entrega dos veículos objeto deste registro de preços são de responsabilidade da Contratada, 

e deverão estar em consonância com os quantitativos e o endereço do Contratante, a ser informado à 
Contratada, por ocasião da assinatura do contrato; 

 

14.3. Em todas as ocorrências, avarias, acidentes, furto, roubo ou incêndio, independentemente de quem tiver 
dado causa, os veículos deverão ser substituídos por outro do mesmo nível contratado, sem custo adicional 
para o Contratante, de acordo com os prazos e quantitativos estabelecidos neste documento, não isentando 
a responsabilidade objetiva do Município em reparar o dano caso haja a comprovação da culpa ou dolo do 
agente público, mediante processo administrativo; 

14.4. O Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 
especificações e condições neste documento, no Edital e/ou no Contrato; 

 
15. DA PROPOSTA    

 
15.1. A proposta de preços será elaborada, com base neste termo de referência (TR) e no Modelo de Proposta e 

memórias de Cálculos(DOC. II e DOC III) deste TR. 
15.2. No preço total do objeto deverão estar incluídos todos os custos da mão de obra, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer 
outros encargos que incidam sobre a prestação do serviço a ser executado. 

15.3. Para fins de cadastramento, a licitante deverá especificar os PREÇOS UNITÁRIOS MENSAIS DE CADA ITEM do 
objeto licitado, os quais serão totalizados resultando no preço final; 

15.4. Quando da apresentação da proposta final, a empresa vencedora deverá disponibilizá-la com a indicação do 
preço proposto na etapa de lances, na forma da planilha de composição de custos disposta no ANEXO; 
 

16. LOCAL DE ENTREGA:  

 

16.1. Os veículos deverão ser entregues e na Av. Santos Dumont, 177 - Umuarama, Olinda - PE, 53010-230, ou em 

outro endereço definido pelo Gestor do Contrato. 

 
17. OBRIGAÇÕES: 
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17.1. DA CONTRATADA 

 
17.1.1. A Contratada, além da disponibilização dos veículos necessários para a perfeita execução dos 

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

17.1.2. Realizar a manutenção preventiva e corretiva seja ela de qual origem for; 
17.1.2.1. O atendimento nos casos de manutenção preventiva e corretiva, avarias, roubos, furtos, 

incêndios, bem como troca de veículos, deverão ser atendidos no prazo máximo de 12 (doze) 
horas, após a solicitação por parte do Contratante, na Região Metropolitana do Recife e de 24 
(vinte e quatro) horas nos demais municípios do Estado; 

17.1.2.2. Os veículos substituídos por motivo de manutenção corretiva, preventiva ou para realização de 
reparos ou correção de avarias deverão ser postos novamente em circulação no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de sua impossibilidade de circulação e comunicação 
à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento); 

17.1.2.3. Em complemento ao item anterior, atingido o limite de 5% (cinco por cento), caso outros 
veículos e viaturas precisem ser substituídos por motivo de manutenção corretiva, preventiva ou 
para realização de reparos ou correção de avarias, esses deverão ser postos novamente em 
circulação no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. O não cumprimento desse item 
caracteriza a não prestação do serviço e conseqüente desobrigação do Contratante ao 
pagamento pelo serviço que deixou de ser prestado; 

 
17.1.2.4. Nenhuma prestação pecuniária ou qualquer outra forma de pagamento será fornecida à 

Contratada durante o período em que, apesar de solicitados, os veículos ainda não forem 
entregues ao Contratante; 

 
17.1.2.5. O atendimento nos casos de manutenção preventiva e corretiva exclusivas no equipamento 

instalado no veículo para rastreamento do mesmo, bem como troca do equipamento, deverão 
ser atendidos no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a solicitação por parte do 
Contratante, na Região Metropolitana do Recife e de 96 (noventa e seis) horas nos demais 
municípios do Estado; 

 
17.1.2.6. O atendimento nos casos de manutenção preventiva e corretiva exclusiva no sistema de 

rastreamento deverá acontecer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação 
por parte do Contratante. 

 
17.1.3. Manter preposto disponível 24 horas por dia, inclusive fins de semana e feriados, para as comunicações 

urgentes; 
17.1.4. Responsabilizar-se pelos serviços de remoção e despesas de guinchos, bem como outras despesas 

relativas aos veículos sinistrados; 
17.1.5. Manter em suas dependências veículos suficientes, para uso numa substituição imediata, com veículos 

do mesmo nível contratado, visto que quando qualquer problema vier a ocorrer, o veículo deverá ser 
trocado, respeitando o limite de pelo menos 5% (cinco por cento) da quantidade locada; 

17.1.6. Arcar com pequenos reparos, tais como: troca de lâmpadas, troca de faróis e/ou vidros e/ou espelhos 
quebrados, substituição de correia do alternador, complemento do nível de óleo do motor, direção e 
freios, reparos em pneus e/ou outros de curta duração ou aqueles que representem as mesmas 
proporções destes exemplos serão executados em concessionária do fabricante do veículo e/ou oficinas 
próprias da Contratada, com o objetivo de mantê-los em perfeito estado de funcionamento; 

17.1.7. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva, principalmente nos 
aspectos de controle e prazos previstos, inclusive recall dos fabricantes. Quando em manutenção e de 
acordo com agendamento da Contratada, o veículo deve ser substituído por carro reserva, com as 
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mesmas características, e em caso de impossibilidade deverá ser descontado o valor da diária do veículo 
no faturamento mensal; 

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

inferior a dois anos de fabricação, durante o período em que for utilizado pelo Contratante; 
17.1.9. Não usar pneus recauchutados ou recondicionados; 
17.1.10. Substituir os veículos, a cada 02 (dois) anos, por unidades “zero quilômetros” com as mesmas 

características, caso haja prorrogação do contrato; 
 

17.1.10.1. Os dois anos devem ser contados da data do recebimento do veículo; 
 

17.1.10.2. A substituição referida no item 18.1.8 não será exigida quando o termo aditivo vigente tiver sido 
formalizado com cláusula resolutiva e por período igual ou inferior a 180 dias. 

17.1.11. Entregar todos os veículos com os documentos, seguro, chaves e equipamentos de segurança ao 
responsável pela gestão do contrato; 

17.1.12. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos, contribuições, taxas, 
seguros e outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários que decorram direta ou 
indiretamente da prestação dos serviços a serem contratados; 

17.1.13. A Contratada deverá conhecer todas as normas referentes à utilização de veículos, que poderá circular 
por todo o Estado de Pernambuco e eventualmente em outros Estados; 

17.1.14. Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais necessidades 
de conserto, substituição de veículos, bem como qualquer ocorrência em relação ao contrato; 

17.1.15. Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta de quaisquer 
pagamentos de tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e outros; 

17.1.16. Arcar com as despesas relativas às lavagens externas e internas (com aspiração) dos veículos, quando 
necessário e a pedido do Contratante, com periodicidade mínima quinzenal, em local com distância não 
superior a dez quilômetros da garagem do Contratante, ou, estando o veículo fora da Região 
Metropolitana do Recife, no município em que se encontra o veículo, em local previamente acordado 
com o Contratante; 

 
17.1.16.1. As lavagens deverão ser agendadas em dias úteis, no horário de funcionamento do órgão/ente 

Contratante. 
 

17.1.17. Fornecer,em meio eletrônico (DOC, TXT, XLS, XML ou similar), listagem atualizada de todos os veículos 
objeto da locação, quando solicitado pelo Contratante ou pela Secretaria de Administração, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contendo na listagem a Razão Social do Contratante e da Contratada, placa dos 
veículos, ano, combustível, motorização, tipo, modelo, fabricante, data da entrega de cada veículo ao 
Contratante e o valor mensal cobrado por cada veículo locado; 

17.1.18. Fornecer à Secretaria da Fazenda e da Administração relatório em meio eletrônico (DOC ou similar) para 
os e-mails disponibilizados pela SEFAD até o quinto dia útil do mês subsequente de toda e qualquer 
nova contratação (contratos e/ou aditivos) celebrados entre o Contratante e a Contratada; 

17.1.19. Não será permitido à Contratada se utilizar das instalações físicas, nem de mão de obra da Contratante 
para a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou com pequenos reparos ou 
avarias, seja ela de qual origem for, nos veículos e viaturas objeto da locação. 

17.1.20. Encaminhar as notificações de infração e/ou notificações de imposição de penalidade ao Contratante 
com antecedência de, no mínimo, 02 (dois) dias úteis para o término do prazo disponível para recurso, 
constante na Notificação de Autuação ou de imposição de Penalidade; 

17.1.20.1. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas, quando não cumprido o prazo estipulado no item 
anterior, ou quando não comprovada a culpabilidade do condutor. 

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

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidades com as obrigações assumidas; 
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17.1.22. A Contratada não poderá subcontratar, no todo ou em partes, nem negociar direitos dele decorrente 
por ser “intuitu personae”, sem consentimento por escrito do Município de Olinda/PE 

17.1.23. Responsabilizar-se pelos equipamentos e serviços de rastreamento e monitoramento dos veículos. 
 

17.2. DO CONTRATANTE  

17.2.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas deste Termo de Referência, obrigando-se, ainda, a: 

17.2.2. Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e 
condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunicá-las, por 
escrito, à Contratada para correção das irregularidades apontadas; 

17.2.3. Responsabilizar-se pelas eventuais multas sofridas em consequência do objeto locado, decorrentes 
de infrações de trânsito, durante o período de contratação, se comprovada a culpabilidade do 
condutor, mediante apuração realizada por órgãos oficiais, e desde que a Contratada encaminhe a 
notificação de infração e/ou a notificação de imposição de penalidade à Contratante no prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. 

17.2.4. Responsabilizar-se pela comunicação, ao órgão de trânsito competente, da identificação do condutor 
infrator, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro; 

17.2.5. Responsabilizar-se, mediante ressarcimento, pelos danos aos veículos objetos do contrato, quando 
devidamente comprovado em processo administrativo, o dolo ou culpa dos agentes públicos no fato 
causador dos prejuízos; 

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

devidamente comprovada, a Contratada deverá cumprir fielmente os prazos de substituição dos 
veículos constantes do item 18 deste documento; 

 
17.2.5.2. O agente público responsável pelos danos ressarcirá os prejuízos ao erário mediante a 

devida ação regressiva. 
 

17.2.6. Em caso de acidente, acionar o órgão de trânsito competente (municipal, estadual ou federal) e 
providenciar o registro em Boletim de Ocorrência; e, caso haja vítima, acionar a Perícia do Instituto de 
Criminalística (IC) para elaboração de laudo; 

17.2.7. Encaminhar à Contratada a documentação do item anterior, juntamente com a cópia da Carteira 
Nacional de Habilitação do condutor envolvido; 

17.2.8. Com exceção da situação prevista no item 14.1.3., o combustível será de responsabilidade do 
Contratante;  

17.2.9. Designar gestor e fiscal do contrato que serão os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização 
da execução dos serviços e principal contato com a Contratada. 
 

17.3. GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
17.3.1. Durante a vigência da Ata, sua execução será acompanhada e fiscalizada pelo Contratante e também 

pela Secretaria da Fazenda e Adminsitração, devendo a Contratada fornecer todas as informações 

solicitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação; 

17.3.2. Decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser 

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

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

Ata, para representá-la sempre que for necessário; 
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17.3.4. O Contratante poderá exigir o afastamento de qualquer profissional ou representante da empresa 

Contratada que venha causar embaraço à fiscalização do contrato, no fornecimento dos materiais , ou 

em razão de procedimentos ou atitudes incompatíveis com o exercício de suas funções; 

17.3.5. Contratante comunicará por escrito à Contratada as irregularidades encontradas na execução dos 

serviços, definindo as providências e os prazos para a realização das correções consideradas 

pertinentes. 
 

17.4. CABE AO FISCAL DO CONTRATO: 
 

17.4.1. Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do fornecimento; 

17.4.2. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais e dos prazos de fornecimento dos materiais, que irá 

fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus 

anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da contratante quanto da contratada; 

17.4.3. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (artigos 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 

finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de 

controle, fiscalização e acompanhamento do contrato; 

17.4.4. Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos 

estabelecidos; 

17.4.5. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das 

cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.; 

17.4.6. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da 

forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa 

comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado; 

17.4.7. Recusar o fornecimento irregular, não aceitando entrega diversa daquela que se encontra 

especificado no edital da licitação e respectivo contrato, assim como observar, para o correto 

recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e 

aceito pela Administração; 

17.4.8. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa; 

17.4.9. Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, 

após os contatos prévios com a contratada; 
 

17.5. CABE AO GESTOR DO CONTRATO: 
 

17.5.1. Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à Contratada; 

17.5.2. Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente; 

17.5.3. Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabível, garantindo a 

defesa prévia à Contratada; 

17.5.4. Emitir avaliação da qualidade do objeto fornecido; 

17.5.5. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 

17.5.6. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais 

apontadas pelos fiscais; 

17.5.7. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância das 

exigências contratuais e legais; 

17.5.8. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja 

ultrapassado; 

17.5.9. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 
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18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

18.1.1.1. O pagamento será efetuado à Contratada, de acordo com a Execução dos serviços durante o 

mês subseqüente em um prazo de 30 (trinta) dias;  

18.1.1.2. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o 

qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e 

fiscalizar o contrato;  

18.1.1.3. Verificação da regularidade fiscal da Contatada quanto às certidões de regularidade fiscal e 

trabalhista exigidas na Habilitação em cada sítio correspondente , quais sejam:  

I. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade com a Fazenda 

Federal;  

II. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado 

relativo ao domicílio ou sede do Licitante, relativa a tributos estaduais, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, comprovando a regularidade para 

com a Fazenda Estadual;  

III. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado 

relativa ao domicílio ou sede do Licitante, da Dívida Ativa da Fazenda Estadual;  

IV. Certidão Negativa de Débito - CND, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida 

pelo Município relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a 

Fazenda Municipal;  

V. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRS, emitido pela Caixa Econômica 

Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço; 

VI. Certidão Negativa de Débito – CND, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 

comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.  

VII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

VIII. Situação perante Cadastro Nacionalde Empresas Inidônease Suspensas (CEIS). 
 

19. DAS PENALIDADES 
 

19.1. As penalidades aplicáveis ao presente processo licitatório são aquelas dispostas no artigo 70 da Lei 

Federal n0 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c/ art. 54 do Decreto Municipal nº 042, de 03 de abril de 

2020. 
 

19.2. Antes da aplicação de qualquer sanção ou penalidade à contratada, será assegurado à mesma o direito 

ao contraditório e à ampla defesa. 

20. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR 
 

20.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

20.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, ou exigências do instrumento convocatório 

que deu origem ao Registro de Preços; 
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20.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

20.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; ou 

20.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da 

Lei nº 10.520, de 2002. 

Obs. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.4, será formalizado por 
decisão do órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

20.2.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado, por razão de 

interesse público ou a pedido do fornecedor. 
 

21. VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÕES: 
 

21.1. Os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços terão vigência de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, inciso II, 

da Lei Federal nº 8.666/93; 

21.2. Qualquer solicitação de prorrogação de prazos previstos neste registro de preços, somente será analisada, 

se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1. Em caso de comprovação de que o serviço prestado difere em qualquer aspecto do serviço contratado, o 

Contratante poderá exigir a correção, sem qualquer ônus para si, e ainda deverá ser ressarcida de quaisquer 

prejuízos que a má prestação do serviço tem lhe causado; 

22.2. Os casos omissos neste Instrumento serão resolvidos pelas normas contidas nos termos da Legislação 

pertinente; 

22.3. O Fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições de 

habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação. 

23. DA PUBLICAÇÃO 

23.1 Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no Diário Oficial da AMUPE, como condição 
de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93. 

 

24. DOS DOCUMENTOS 

24.1 Integram o presente Termo de Referência as seguintes documentações: 
a) DOC.I- PLANILHA DESCRITIVA DOS ITENS E DOS PREÇOS REFERENCIAIS 

b) DOC.II- MODELO DA PROPOSTA 

c) DOC. III – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO 

a. MEMORIA DE CALCULO DOS VEÍCULOS 

d) DOC. IV – TERMO DE RECEBIMENTO DOS VEÍCULOS 

e) DOC. V – GRAFISMO DOS VEÍCULOS 

f) DOC. VI – QUANTIDADE POR SECRETARIA 
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  DOC. I – PLANILHA DESCRITIVA DOS LOTES E DOS PREÇOS REFERENCIAIS 
 

LOTE DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
 MÉDIA   

 VALOR UNIT.   VALOR MENSAL  VALOR ANUAL 

1 
Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir de 1.0, 
ar condicionado, 0 km, direção hidráulica, capacidade 
para 05 pessoas, sem combustível e sem motorista. 

35 R$ 2.595,33 R$ 90.836,55 R$ 1.090.038,60 

2 
Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir de 1.0, 
ar condicionado, 0 km, direção hidráulica, capacidade 
para 05 pessoas, sem combustível e sem motorista. 

35 R$ 2.595,33 R$ 90.836,55 R$ 1.090.038,60 

3 
Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir de 1.0, 
ar condicionado, 0 km, direção hidráulica, capacidade 
para 05 pessoas, sem combustível e sem motorista. 

36 R$ 2.595,33 R$ 93.431,88 R$ 1.121.182,56 

4 

Veículo executivo de passeio (tipo: sedan), 04 portas, 
flex, motor 2.0, ar condicionado, 0 km, capacidade para 
05 pessoas, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, 
vidro fumê, sem combustível e sem motorista. 

9 R$ 5.331,38 R$ 47.982,42 R$ 575.789,04 

5 

Moto com no mínimo 125 (cento e vinte e cinco) 
cilindradas de potência, partida elétrica, 0 km, baú com 
capacidade mínima de 80 (oitenta) litros, com seguro 
total, licenciados e implantados. 

3 R$ 1.612,29 R$ 4.836,87 R$ 58.042,44 

6 
Veículos para o Grupamento Tático Operacional 
(GTO): do tipo CAMIONETE 4X4 ,CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DO TR 

2 R$ 8.099,19 R$ 16.198,38 R$ 194.380,56 

7 
Veículos Utilitário para o Grupamento Florestal: do 
tipo CAMIONETE 4X4 CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 
TR 

2 R$ 8.099,19 R$ 16.198,38 R$ 194.380,56 

8 

Automóvel caminhonete/cabine dupla/carroceria 
aberta, marca/ modelo: Fiat/toro ou similar, ano de 
fabricação: 2020, ano de modelo: 2020, 04 portas / 170 
cv / 2000 cl, cor: branca, combustível: diesel, flex, 
motor 2.0, ar condicionado, 0km, direção hidráulica ou 
eletricas,  vidros e travas elétricas, capacidade para 05 
pessoas, sem combustível e sem motorista. 

2 R$ 6.924,76 R$ 13.849,52 R$ 166.194,24 
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9 

Veículo utilitário, tipo camionete/pick-up, 04 portas, 
óleo diesel, potênciamínima de 120 cavalos, cor branca, 
cilindrada mínima de 2.000 M3, direção hidráulica, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, 
proteção de caçamba, transmissão de 05 (cinco) 
velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4 x 2 e 4 x 4 
intercalada, com capacidade de carga no mínimo de 
1.000 kg, com capacidade para 05 (cinco) pessoas, 0 
km, sem combustível e sem motorista. 

4 R$ 6.924,76 R$ 27.699,04 R$ 332.388,48 

10 

Veículo executivo de passeio (tipo: sedan), 
automático, 04 portas, flex, motor 2.0, ar 
condicionado, 0 km, capacidade para 05 pessoas, vidros 
e travas elétricas, vidro fumê, sem combustível e sem 
motorista. 

1 R$ 5.331,38 R$ 5.331,38 R$ 63.976,56 

11 

Veículo executivo de passeio (tipo: SUV), 04 portas, 
flex, motor 2.0, ar condicionado, 0 km, capacidade para 
05 pessoas, direção hidráulica ou eletricas, vidros e 
travas elétricas, vidro fumê, sem combustível e sem 
motorista. 

4 R$ 7.659,97 R$ 30.639,88 R$ 367.678,56 

TOTAL R$ 5.254.090,20 
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DOC. II DO TERMO DE REFERÊNCIA - MODELO DA PROPOSTA 

 
TERMO DE REFERÊNCIA REGISTRO DE PREÇO - PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA 
 
Prezados Senhores, 
Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação para Atendimento às Demais Secretarias a 
nossa proposta de preços relativa REGISTRO DE PREÇO para locação de veículos com e sem motorista,destinados a 
atender as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência,  para o período de 12 (doze) meses.  

 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA 

Lote Descrição 

Quantidade Preço Unitário  Valor Mensal Valor Anual (TOTAL) 

(A) (B) (C) = (B) x(A) (D) = (C) x 12 

      

      

      

 
Descrição do objeto, conforme Termo de Referência, necessariamente: item, unidade, quantidade, descrição,preço 
unitário, bem como preço total (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA). 
• O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura. 
• Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias, que será contado a partir da data da 
entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de inicio e incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipuladas em Edital. 
 
Olinda, em _____________ de ____________. 
 
Atenciosamente, 
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa. 
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 DOC.III DO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO 

 
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS VEÍCULOS 

 
Descriminar como se chegou ao valor unitário mensal, se houver algum outro custo envolvido, detalhar. Caso haja supressão de 
algum custo descrito abaixo, justificar o motivo.) 
 

Veículo (A) 

CUSTO DO VEÍCULO:  R$ 

ITEM ANO MÊS 

Depreciação  R$         -  R$         - 

Seguro  R$         -  R$         - 

Manutenção   R$         -  R$         - 

Lavagem  R$         -  R$         - 

IPVA, DPVAT E TAXAS  R$         -  R$         - 

Despesas Administrativas  R$         -  R$         - 

Lucro  R$         -  R$         - 

Impostos  R$         -  R$         - 

Custo Unitário por Veículo (A) = R$         - R$         - 

Serviço de Rastreamento (B)= R$ R$ 

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO (A+B)= R$ R$ 

 
 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DO LOTE XX: R$.................(..............................................................................). 
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DOC IV DO TERMO DE REFERÊNCIA –  TERMO DE RECEBIMENTO DE VEÍCULOS LOCADOS  

CONTRATO XXX/20XX  

 
Recebi da Contratada ___ (_____________________) veículos novos, locados pela Secretaria de 
__________________ à empresa __________________. 

 

DETALHAMENTO DOS VEÍCULOS 

ITEM PLACA MARCA/ MODELO ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

 
Olinda - PE,   de de        202_    . 

 
NOME  
MATRÍCULA  
FISCAL DO CONTRATO  
  
NOME  
MATRÍCULA  
GESTOR DO CONTRATO  
  
NOME  
RG  
REPRESENTANTE CONTRATADA  
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DOC. V DO TERMO DE REFERÊNCIA - GRAFISMOS DOS VEÍCULOS 
 
II – Os veículos devem ser adesivados nas portas laterais dianteiras com o logotipo da Prefeitura 
Municipal de Olinda, conforme Modelo e os dizeres: “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”, conforme 
modelo (meramente ilustrativo) abaixo: 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II- Os veículos devem ser adesivados na parte traseira, indicando que são monitorados 24h. 
 
Obs.: A arte será decidida no momento da contratação, pelo Gestor do Contrato.  
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DOC. VI DO TERMO DE REFERÊNCIA – QUANTIDADE POR SECRETARIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO SEFAD STT SEMAPU PGM SEINFRA SSU SEEJ SECOM SDSCDH SSO SEGOV SEPACTURDE 
TOTAL POR 

TIPO DE 
VEICULO 

1 

Veículo passeio 04 portas, flex, motor a 
partir de 1.0, ar condicionado, 0 km, direção 
hidráulica, capacidade para 05 pessoas, 
sem combustível e sem motorista. 

4 1 10 1 25   24 1 32   2 6 106 

2 

Veículo executivo de passeio (tipo: sedan), 
04 portas, flex, motor 2.0, ar condicionado, 0 
km, capacidade para 05 pessoas, direção 
hidráulica, vidros e travas elétricas, vidro fumê, 
sem combustível e sem motorista. 

1       6       2       9 

3 

Moto com no mínimo 125 (cento e vinte e 
cinco) cilindradas de potência, partida 
elétrica, 0 km, baú com capacidade mínima de 
80 (oitenta) litros, com seguro total, licenciados 
e implantados. 

1               2       3 

4 

Veículos para o Grupamento Tático 
Operacional (GTO): do tipo CAMIONETE 
4X4,CONFORME ESPECIFICAÇÃO MAIS 
ESPECIFICAÇÕES 

          2             2 

5 

Veículos Utilitário para o Grupamento 
Florestal: do tipo CAMIONETE 
4X4CONFORME ESPECIFICAÇÃO MAIS 
ESPECIFICAÇÕES 

          2             2 

6 

Automóvel caminhonete/cabine 
dupla/carroceria aberta, marca/ modelo: 
Fiat/Toro ou similar, ano de fabricação: 2020, 
ano de modelo: 2020, 04 portas / 170 cv / 2000 
cl, cor: branca, combustível: diesel, flex, motor 
2.0, ar condicionado, 0km, direção hidráulica 
ou elétrica, vidros e travas elétricas, 

                    2   2 
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capacidade para 05 pessoas, sem combustível 
e sem motorista. 

7 

Veículo utilitário, tipo camionete/pick-up, 04 
portas, óleo diesel, potência mínima de 120 
cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 
2.000 M3, direção hidráulica ou elétrica, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, 
proteção de caçamba, transmissão de 05 
(cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, 
tração 4 x 2 e 4 x 4 intercalada, com 
capacidade de carga no mínimo de 1.000 kg, 
com capacidade para 05 (cinco) pessoas, 0 
km, sem combustível e sem motorista. 

        4               4 

8 

Veículo executivo de passeio (tipo: sedan), 
automático, 04 portas, flex, motor 2.0, ar 
condicionado, 0 km, capacidade para 05 
pessoas, vidros e travas elétricas, vidro fumê, 
sem combustível e sem motorista. 

              1         1 

9 

Veículo executivo de passeio (tipo: SUV), 
04 portas, flex, motor 2.0, ar condicionado, 0 
km, capacidade para 05 pessoas, direção 
hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas, 
vidro fumê, sem combustível e sem motorista. 

            4           4 

     TOTAL POR SECRETARIA                                         6 1 10 1 35 4 28 2 36 0 4 6 133 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
 MÉDIA   

 VALOR UNIT.   VALOR MENSAL  VALOR ANUAL 

1 
Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir de 1.0, ar condicionado, 0 km, 
direção hidráulica, capacidade para 05 pessoas, sem combustível e sem motorista. 

35  R$    2.595,33   R$      90.836,55  R$  1.090.038,60 

2 
Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir de 1.0, ar condicionado, 0 km, 
direção hidráulica, capacidade para 05 pessoas, sem combustível e sem motorista. 

35  R$    2.595,33   R$     90.836,55   R$  1.090.038,60 

3 
Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir de 1.0, ar condicionado, 0 km, 
direção hidráulica, capacidade para 05 pessoas, sem combustível e sem motorista. 

36  R$    2.595,33   R$ 93.431,88     1.121.182,56 

4 
Veículo executivo de passeio (tipo: sedan), 04 portas, flex, motor 2.0, ar 
condicionado, 0 km, capacidade para 05 pessoas, direção hidráulica, vidros e travas 
elétricas, vidro fumê, sem combustível e sem motorista. 

9  R$    5.331,38   R$        47.982,42   R$     575.789,04  

5 
Moto com no mínimo 125 (cento e vinte e cinco) cilindradas de potência, partida 
elétrica, 0 km, baú com capacidade mínima de 80 (oitenta) litros, com seguro total, 
licenciados e implantados.  

3 R$ 1.612,29 R$ 4.836,87 R$ 58.042,44 

6 
Veículos para o Grupamento Tático Operacional (GTO): do tipo CAMIONETE 4X4 
,CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TR 

2  R$    8.099,19   R$        16.198,38   R$     194.380,56  
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7 
Veículos Utilitário para o Grupamento Florestal: do tipo CAMIONETE 4X4 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TR 

2  R$    8.099,19   R$        16.198,38   R$     194.380,56  

8 

Automóvel caminhonete/cabine dupla/carroceria aberta, marca/ modelo: Fiat/Toro 
FredomAT9D4, ano de fabricação: 2020, ano de modelo: 2020, 04 portas / 170 cv / 
2000 cl, cor: branca, combustível: diesel, flex, motor 2.0, ar condicionado, 0km, 
direção hidráulica, vidros e travas elétricas, capacidade para 05 pessoas, sem 
combustível e sem motorista. 

2  R$    6.924,76   R$        13.849,52   R$     166.194,24  

9 

Veículo utilitário, tipo camionete/pick-up, 04 portas, óleo diesel, potênciamínima de 
120 cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 2.000 M3, direção hidráulica, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, proteção de caçamba, transmissão de 
05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4 x 2 e 4 x 4 intercalada, com 
capacidade de carga no mínimo de 1.000 kg, com capacidade para 05 (cinco) pessoas, 
0 km, sem combustível e sem motorista. 

4  R$    6.924,76   R$        27.699,04   R$     332.388,48  

10 
Veículo executivo de passeio (tipo: sedan), automático, 04 portas, flex, motor 2.0, ar 
condicionado, 0 km, capacidade para 05 pessoas, vidros e travas elétricas, vidro 
fumê, sem combustível e sem motorista. 

1  R$    5.331,38   R$          5.331,38   R$       63.976,56  

11 
Veículo executivo de passeio (tipo: SUV), 04 portas, flex, motor 2.0, ar condicionado, 
0 km, capacidade para 05 pessoas, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, vidro 
fumê, sem combustível e sem motorista. 

4  R$    7.659,97   R$        30.639,88   R$     367.678,56  

TOTAL R$ 5.254.090,20 
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ANEXO III 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/202_ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/202_ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/202_ – PMO 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE OLINDA, E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, PARA REGISTRO 

FORMAL DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIO, 

SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM REVISÃO E 

MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 12 

(DOZE) MESES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMAIS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 
 

O MUNICIPIO DE OLINDA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.404.184/0001-09, por intermédio da 

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, com sede na Av. Santos Dumont, 177 - Umuarama, 

Olinda - PE, 53010-230, Olinda, Pernambuco, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) 

de____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrita no CPF/MF sob o n°. 

___________ e portadora da cédula de identidade n°._____________, residente e domiciliada na 

cidade de ___ por força do Ato nº ____________, nos termos do que dispõem as Leis Federais nº s 

8.666/93 e 10.520/02 e face ao resultado obtido no Pregão Eletrônico nº___/____ e Processo 

Licitatório nº ____/_____ referenciado, resolve REGISTRAR OS PREÇOS ofertados pela empresa 

vencedora do certame: _________________________________________, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ______________________, com sede na Rua 

_________________, nº ___, na cidade de _____________, neste ato representada pelo Senhor (a) 

_________________________, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº _______________ e 

inscrito (a) no CPF/MF nº ______________________, residente e domiciliado a Rua ________, na 

cidade de _________, CEP ____________ doravante denominado FORNECEDOR,   mediante cláusulas 

e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1. Constitui o objeto desta Ata de Registro de Preços a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, SEM 
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COMBUSTÍVEL, COM REVISÃO E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 12 

(DOZE) MESES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO E 

DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS- conforme o Pregão Eletrônico nº ___/2020, Processo 

Licitatório nº ___/2020-PMO, documentos que integram este instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA  

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura. 

 
2.2.  O Registro dos Preços será formalizado mediante a convocação do participante detentor do 

melhor preço, para a assinatura desta ATA de REGISTRO DE PREÇOS, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a partir da convocação. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO 

3.1. A contratação em tela tem amparo legal na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, no Decreto Municipal n0 177, 

de 29 de setembro de 2014, no Decreto Municipal n0097, de 18 de maio de 2015, no Decreto n0 

024/2018, no Decreto nº 042/2020, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

4.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem. 

  

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
 MÉDIA   

 VALOR UNIT.   VALOR MENSAL  VALOR ANUAL 

1 

Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir 
de 1.0, ar condicionado, 0 km, direção 
hidráulica, capacidade para 05 pessoas, sem 
combustível e sem motorista. 

35 
   

2 

Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir 
de 1.0, ar condicionado, 0 km, direção 
hidráulica, capacidade para 05 pessoas, sem 
combustível e sem motorista. 

35 
   

3 

Veículo passeio 04 portas, flex, motor a partir 
de 1.0, ar condicionado, 0 km, direção 
hidráulica, capacidade para 05 pessoas, sem 
combustível e sem motorista. 

36 
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4 

Veículo executivo de passeio (tipo: sedan), 04 
portas, flex, motor 2.0, ar condicionado, 0 km, 
capacidade para 05 pessoas, direção hidráulica, 
vidros e travas elétricas, vidro fumê, sem 
combustível e sem motorista. 

9 
   

5 

Moto com no mínimo 125 (cento e vinte e 
cinco) cilindradas de potência, partida elétrica, 
0 km, baú com capacidade mínima de 80 
(oitenta) litros, com seguro total, licenciados e 
implantados. 

3 
   

6 
Veículos para o Grupamento Tático 
Operacional (GTO): do tipo CAMIONETE 
4X4,CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TR 

2 
   

7 
Veículos Utilitário para o Grupamento 
Florestal: do tipo CAMIONETE 4X4CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DO TR 

2 
   

8 

Automóvel caminhonete/cabine 
dupla/carroceria aberta, marca/ modelo: 
Fiat/Toro FredomAT9D4, ano de fabricação: 
2020, ano de modelo: 2020, 04 portas / 170 cv / 
2000 cl, cor: branca, combustível: diesel, flex, 
motor 2.0, ar condicionado, 0km, direção 
hidráulica, vidros e travas elétricas, capacidade 
para 05 pessoas, sem combustível e sem 
motorista. 

2 
   

9 

Veículo utilitário, tipo camionete/pick-up, 04 
portas, óleo diesel, potênciamínima de 120 
cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 2.000 
M3, direção hidráulica, ar condicionado, vidros 
elétricos, travas elétricas, proteção de caçamba, 
transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 
01 (uma) a ré, tração 4 x 2 e 4 x 4 intercalada, 
com capacidade de carga no mínimo de 1.000 
kg, com capacidade para 05 (cinco) pessoas, 0 
km, sem combustível e sem motorista. 

4 
   

10 

Veículo executivo de passeio (tipo: sedan), 
automático, 04 portas, flex, motor 2.0, ar 
condicionado, 0 km, capacidade para 05 
pessoas, vidros e travas elétricas, vidro fumê, 
sem combustível e sem motorista. 

1 
   

11 

Veículo executivo de passeio (tipo: SUV), 04 
portas, flex, motor 2.0, ar condicionado, 0 km, 
capacidade para 05 pessoas, direção hidráulica, 
vidros e travas elétricas, vidro fumê, sem 
combustível e sem motorista. 

4 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

5.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 

obrigações do Órgão Gerenciador e do Fornecedor registrado, penalidades, fiscalização e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital. 

 
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei federal nº 8.666.1993. 

 
E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente 

instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor de forma, uma das quais se destina à fornecedora, o 

qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes. 

 
Olinda, _____, de _____________ de 202_. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

_______________________ 
FORNECEDOR 

Testemunha: 
_____________________________ 

CPF/MF Nº 
 

Testemunha: 
__________________________ 

CPF/MF Nº 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 
CONTRATO Nº____/202_ 

 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OLINDA, ATRAVÉS 

DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, E A EMPRESA ABAIXO 

RELACIONADA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, SEM 

COMBUSTÍVEL, COM REVISÃO E MANUTENÇÃO POR CONTA DA 

CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A 

DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO E DAS 

DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONDIÇÕES, 

QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº ___/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2020-PMO E 

SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO de 2002, DA 

LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 de DEZEMBRO DE 2006, E SUAS 

ALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL N0 177, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014, 

DO DECRETO MUNICIPAL N0 097, DE 18 DE MAIO DE 2015, DO DECRETO 

MUNICIPAL N0 024/2018, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI 

FEDERAL Nº 8.666, DE 21/06/199 DE JUNHO DE 1993, E NAS CONDIÇÕES 

ABAIXO DISCRIMINADAS.  

 
 

O MUNICIPIO DE OLINDA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.404.184/0001-09, por intermédio da 

Secretaria da Fazenda e Administração, com sede na Av. Santos Dumont, 177 - Umuarama, Olinda - 

PE, 53010-230, Pernambuco, neste ato representado pelo (a) seu(a) Secretário(a) de _____, 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrita no CPF/MF sob o n°. __ e portadora da cédula de 

identidade n°.___, residente e domiciliada na cidade de ___ por força do Ato nº ___ nos termos do 

que dispõem as Leis Federais nº s 8.666/93 e 10.520/02, doravante denominado de CONTRATANTE e 

do outro lado a empresa _________ , inscrita no CNPJ(MF) sob o nº ___________, estabelecida na 

______________________, representada neste ato pelo(a), o(a) Sr(a). _________________, 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade nº ________ e inscrito 

(a) no CPF/MF sob o nº ______________________, doravante designada simplesmente 

CONTRATADA, têm justo e convencionado o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e 

condições a seguir expressas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1. Constitui-se objeto deste Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 

DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM REVISÃO E 

MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER 

A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMAIS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº ___/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2020-PMO, e seus anexos.   

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

 
2.1. O valor da contratação é de R$ _______________(_______________), estando inclusos todos os 

gastos com impostos, despesas administrativas, frete, taxas, mão-de-obra, seguros e demais tributos 

e despesas decorrentes da execução do objeto do presente instrumento. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
3.1. A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, por interesse das partes, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  

 
4.1. Os veículos deverão ser entregues e na Av. Santos Dumont, 177 - Umuarama, Olinda - PE, 

53010-230, ou em outro endereço definido pelo Gestor do Contrato. 

4.2. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da 
assinatura do contrato, e deverão observar as seguintes características: 
 

4.2.1. Os veículos a serem entregues deverão ser zero quilômetro; 
 
4.2.2. O ano de fabricação dos veículos entregues deverá ser no mínimo igual ao ano anterior à 
entrega; 
 
4.2.3. Os veículos deverão ser basicamente nas cores prata, branca, preta ou verde; 
 

4.2.3.1. A escolha da cor do veículo, dentre as opções acima, caberá ao Contratante; 
 

4.2.3.2. Caso haja a necessidade de cores não descritas no item 4.2.3, deverá ser 
pactuado entre o Contratante e a Contratada. 

 
4.3. Os veículos deverão ser entregues com adesivos nas portas laterais conforme modelo (definido 

pela Secretaria demandante) conforme o Anexo VIII do Edital. 
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4.4. Os veículos deverão ser entregues com equipamento de rastreamento instalado e sistema de 

monitoramento disponível. 

 

4.5. Para fins de registro da entrega dos veículos, deverá o órgão contratante formalizar o seu 

recebimento através do modelo indicado no Anexo VII do Edital. 

 

4.6. Durante a vigência do Contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada pelo Contratante e 

também pela Secretaria da Fazenda e Administração, devendo a Contratada fornecer todas as 

informações solicitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação. 

 

4.7. Decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser 

solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias. 

 

4.8. A Contratada deverá manter preposto, aceito pelo Contratante, durante o período de vigência do 

Contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

 

4.9. O Contratante poderá exigir o afastamento de qualquer profissional ou representante da 

empresa Contratada que venha causar embaraço à fiscalização do contrato, no fornecimento dos 

materiais , ou em razão de procedimentos ou atitudes incompatíveis com o exercício de suas 

funções. 

 

4.9.1. O Contratante comunicará por escrito à Contratada as irregularidades encontradas na 

execução dos serviços, definindo as providências e os prazos para a realização das correções 

consideradas pertinentes. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 

5.1. O pagamento será efetuado à Contratada, de acordo com a execução dos serviços durante o mês 

subseqüente em um prazo de 30 (trinta) dias;  

 

5.2. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o qual 

será devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e fiscalizar o 

contrato;  

 

5.3. Será efetuada a verificação da regularidade fiscal da Contatada quanto às certidões de 

regularidade fiscal e trabalhista exigidas na Habilitação em cada sítio correspondente, quais sejam:  

 

5.3.1. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade com a Fazenda 

Federal;  
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5.3.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado 

relativo ao domicílio ou sede do Licitante, relativa a tributos estaduais, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a 

Fazenda Estadual;  

 

5.3.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado 

relativa ao domicílio ou sede do Licitante, da Dívida Ativa da Fazenda Estadual;  

 

5.3.4. Certidão Negativa de Débito - CND, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida 

pelo Município relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda 

Municipal;  

 

5.3.5. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRS, emitido pela Caixa Econômica 

Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço; 

 

5.3.6. Certidão Negativa de Débito – CND, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 

comprovando a regularidade perante a Seguridade Social; 

 

5.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

 

5.3.8. Situação perante Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
 

6.1. As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, devidamente justificadas e 

autorizadas pela Secretaria da Fazenda e Administração do Município de Olinda. 

 
6.2. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias até 25% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, consoante a Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS SERVIÇOS 

 
7.1. Os veículos locados deverão ser apresentados com as seguintes características, cujos valores já 

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

 

7.1.1. Quilometragem livre; 
 

7.1.2. Sem motorista; 
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7.1.3. Sem combustível, com exceção do momento da entrega, quando deverão ter seu tanque 
de combustível na capacidade máxima; 

 
7.1.4. Emplacados e licenciados no Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco 
(DETRAN/PE); 

 
7.1.5. Com equipamentos obrigatórios, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. 

 
7.1.6. Equipamento de rastreamento instalado e sistema de monitoramento disponível para 
todos os veículos, inclusive a frota reserva prevista no item 21.1.12 e 21.1.13. 

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

Contratada, e deverão estar em consonância com os quantitativos e o endereço do Contratante, a 

ser informado à Contratada, por ocasião da assinatura do contrato. 
 

7.3. Em todas as ocorrências, avarias, acidentes, furto, roubo ou incêndio, independentemente de 

quem tiver dado causa, os veículos deverão ser substituídos por outro do mesmo nível contratado, 

sem custo adicional para o Contratante, de acordo com os prazos e quantitativos estabelecidos neste 

Contrato, não isentando a responsabilidade objetiva do Município em reparar o dano caso haja a 

comprovação da culpa ou dolo do agente público, mediante processo administrativo; 

 

7.4. O Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com 

as especificações e condições neste Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. A Contratada, além da disponibilização dos veículos necessários para a perfeita execução dos 

serviços descritos neste Contrato e da observância das obrigações previstas em lei e nas normas 

aplicáveis, obriga-se, ainda, a: 

 

8.1.1. Realizar a manutenção preventiva e corretiva seja ela de qual origem for; 
 
8.1.2. O atendimento nos casos de manutenção preventiva e corretiva, avarias, roubos, furtos, 
incêndios, bem como troca de veículos, deverão ser atendidos no prazo máximo de 12 (doze) 
horas, após a solicitação por parte do Contratante, na Região Metropolitana do Recife e de 24 
(vinte e quatro) horas nos demais municípios do Estado; 
 
8.1.3. Os veículos substituídos por motivo de manutenção corretiva, preventiva ou para 
realização de reparos ou correção de avarias deverão ser postos novamente em circulação no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de sua impossibilidade de 
circulação e comunicação à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento); 
 
8.1.4. Em complemento ao item anterior, atingido o limite de 5% (cinco por cento), caso outros 
veículos e viaturas precisem ser substituídos por motivo de manutenção corretiva, preventiva 
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ou para realização de reparos ou correção de avarias, esses deverão ser postos novamente em 
circulação no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. O não cumprimento desse item 
caracteriza a não prestação do serviço e consequente desobrigação do Contratante ao 
pagamento pelo serviço que deixou de ser prestado; 
 
8.1.5. Nenhuma prestação pecuniária ou qualquer outra forma de pagamento será fornecida à 
Contratada durante o período em que, apesar de solicitados, os veículos ainda não forem 
entregues ao Contratante; 
 
8.1.6. O atendimento nos casos de manutenção preventiva e corretiva exclusivas no 
equipamento instalado no veículo para rastreamento do mesmo, bem como troca do 
equipamento, deverão ser atendidos no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a 
solicitação por parte do Contratante, na Região Metropolitana do Recife e de 96 (noventa e 
seis) horas nos demais municípios do Estado; 
 
8.1.7. O atendimento nos casos de manutenção preventiva e corretiva exclusiva no sistema de 
rastreamento deverá acontecer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a 
solicitação por parte do Contratante; 
 
8.1.8. Manter preposto disponível 24 horas por dia, inclusive fins de semana e feriados, para as 
comunicações urgentes; 
 
8.1.9. Responsabilizar-se pelos serviços de remoção e despesas de guinchos, bem como outras 
despesas relativas aos veículos sinistrados; 
 
8.1.10. Manter em suas dependências veículos suficientes, para uso numa substituição 
imediata, com veículos do mesmo nível contratado, visto que quando qualquer problema vier 
a ocorrer, o veículo deverá ser trocado, respeitando o limite de pelo menos 5% (cinco por 
cento) da quantidade locada; 
 
8.1.11. Arcar com pequenos reparos, tais como: troca de lâmpadas, troca de faróis e/ou vidros 
e/ou espelhos quebrados, substituição de correia do alternador, complemento do nível de 
óleo do motor, direção e freios, reparos em pneus e/ou outros de curta duração ou aqueles 
que representem as mesmas proporções destes exemplos serão executados em concessionária 
do fabricante do veículo e/ou oficinas próprias da Contratada, com o objetivo de mantê-los em 
perfeito estado de funcionamento; 
 
8.1.12. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva, 
principalmente nos aspectos de controle e prazos previstos, inclusive recall dos fabricantes. 
Quando em manutenção e de acordo com agendamento da Contratada, o veículo deve ser 
substituído por carro reserva, com as mesmas características, e em caso de impossibilidade 
deverá ser descontado o valor da diária do veículo no faturamento mensal; 
 
8.1.13. Os veículos reservas, entregues em substituição aos veículos em manutenção, deverão 
ter sempre idade inferior a dois anos de fabricação, durante o período em que for utilizado 
pelo Contratante; 
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8.1.14. Não usar pneus recauchutados ou recondicionados; 
 
8.1.15. Substituir os veículos, a cada 02 (dois) anos, por unidades “zero quilômetros” com as 
mesmas características, caso haja prorrogação do contrato; 
 

8.1.15.1. Os dois anos devem ser contados da data do recebimento do veículo. 
 

8.1.16. A substituição referida no item 8.1.15 não será exigida quando o termo aditivo vigente 
tiver sido formalizado com cláusula resolutiva e por período igual ou inferior a 180 dias; 
 
8.1.17. Entregar todos os veículos com os documentos, seguro, chaves e equipamentos de 
segurança ao responsável pela gestão do contrato; 
 
8.1.18. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos, 
contribuições, taxas, seguros e outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários que 
decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços contratados; 
 
8.1.19. A Contratada deverá conhecer todas as normas referentes à utilização de veículos, que 
poderá circular por todo o Estado de Pernambuco e eventualmente em outros Estados; 
 
8.1.20. Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais 
necessidades de conserto, substituição de veículos, bem como qualquer ocorrência em relação 
ao contrato; 
 
8.1.21. Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta 
de quaisquer pagamentos de tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e outros; 
 
8.1.22. Arcar com as despesas relativas às lavagens externas e internas (com aspiração) dos 
veículos, quando necessário e a pedido do Contratante, com periodicidade mínima quinzenal, 
em local com distância não superior a dez quilômetros da garagem do Contratante, ou, 
estando o veículo fora da Região Metropolitana do Recife, no município em que se encontra o 
veículo, em local previamente acordado com o Contratante; 
 
8.1.23. As lavagens deverão ser agendadas em dias úteis, no horário de funcionamento do 
órgão/ente Contratante; 
 
8.1.24. Fornecer, em meio eletrônico (DOC, TXT, XLS, XML ou similar), listagem atualizada de 
todos os veículos objeto da locação, quando solicitado pelo Contratante ou pela Secretaria de 
Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contendo na listagem a Razão Social do 
Contratante e da Contratada, placa dos veículos, ano, combustível, motorização, tipo, modelo, 
fabricante, data da entrega de cada veículo ao Contratante e o valor mensal cobrado por cada 
veículo locado; 
 
8.1.25. Fornecer à Secretaria da Fazenda e da Administração relatório em meio eletrônico (DOC 
ou similar) para os e-mails disponibilizados pela SEFAD até o quinto dia útil do mês 
subsequente de toda e qualquer nova contratação (contratos e/ou aditivos) celebrados entre o 
Contratante e a Contratada; 
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8.1.26. Não será permitido à Contratada se utilizar das instalações físicas, nem de mão de obra 
da Contratante para a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou com 
pequenos reparos ou avarias, seja ela de qual origem for, nos veículos e viaturas objeto da 
locação; 
 
8.1.27. Encaminhar as notificações de infração e/ou notificações de imposição de penalidade ao 
Contratante com antecedência de, no mínimo, 02 (dois) dias úteis para o término do prazo 
disponível para recurso, constante na Notificação de Autuação ou de imposição de Penalidade; 
 
8.1.28. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas, quando não cumprido o prazo 
estipulado no item anterior, ou quando não comprovada a culpabilidade do condutor; 
 
8.1.29. Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, em compatibilidades com as obrigações assumidas; 
 
8.1.30. A Contratada não poderá subcontratar, no todo ou em partes, nem negociar direitos 
dele decorrente por ser “intuitu personae”, sem consentimento por escrito do Município de 
Olinda/PE; 
 
8.1.31. Responsabilizar-se pelos equipamentos e serviços de rastreamento e monitoramento 
dos veículos. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas deste Contrato, obrigando-se, ainda, a: 

 

9.1.1. Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das 

cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo 

comunicá-las, por escrito, à Contratada para correção das irregularidades apontadas; 

 

9.1.2. Responsabilizar-se pelas eventuais multas sofridas em consequência do objeto locado, 

decorrentes de infrações de trânsito, durante o período de contratação, se comprovada a 

culpabilidade do condutor, mediante apuração realizada por órgãos oficiais, e desde que a 

Contratada encaminhe a notificação de infração e/ou a notificação de imposição de 

penalidade à Contratante no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da 

notificação; 

 

9.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, ao órgão de trânsito competente, da identificação 

do condutor infrator, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro; 
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9.1.4. Responsabilizar-se, mediante ressarcimento, pelos danos aos veículos objetos do 

contrato, quando devidamente comprovado em processo administrativo, o dolo ou culpa dos 

agentes públicos no fato causador dos prejuízos; 

 

9.1.4.1. Ainda que o dano tenha sido decorrente de fato cuja culpabilidade do agente 

público seja devidamente comprovada, a Contratada deverá cumprir fielmente as 

condições de substituição dos veículos constantes do subitem 7.3 deste Contrato; 

 

9.1.4.2. O agente público responsável pelos danos ressarcirá os prejuízos ao erário 

mediante a devida ação regressiva. 

 

9.1.5. Em caso de acidente, acionar o órgão de trânsito competente (municipal, estadual ou 

federal) e providenciar o registro em Boletim de Ocorrência; e, caso haja vítima, acionar a 

Perícia do Instituto de Criminalística (IC) para elaboração de laudo; 

 

9.1.6. Encaminhar à Contratada a documentação do item anterior, juntamente com a cópia da 

Carteira Nacional de Habilitação do condutor envolvido; 

 

9.1.7. Com exceção da situação prevista no item 7.1.3., o combustível será de responsabilidade 

do Contratante;  

 

9.1.8. Designar gestor e fiscal do contrato que serão os responsáveis pelo acompanhamento e 

fiscalização da execução dos serviços e principal contato com a Contratada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA– DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTAMENTO 

 

10.1. O valor do Contrato será fixo e irreajustável, haja vista a vedação de reajuste para periodicidade 

contratual inferior a 12 (doze) meses, nos termos do art. 28, da Lei nº 9.069/95, ressalvado o 

disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

10.2. Decorrido o prazo de execução do objeto, que é de 12 (doze) meses contados a partir da data 

da proposta e, ocorrendo a hipótese de prorrogação, por período que ultrapasse a periodicidade de 

12 (doze) meses, poderá ser concedido reajuste de preço mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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R = P0 {(I1/I0) - 1}, Onde: 

R = Valor do Reajuste 

P0= Valor do preço básico a ser reajustado 

I1 = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), referente ao mês imediatamente anterior à data do aniversário da proposta. 

I0 = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), referente ao mês imediatamente anterior à data da Proposta. 

 

10.3. Na hipótese de não ser ainda conhecido o I1, deve-se utilizar o último índice conhecido, devendo 

a complementação ou ressarcimento ocorrer em mediação posterior. 

 

10.4. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 

ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, 

inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. 

 

10.5. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada 

deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob 

pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

11.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária:  

 

 SEFAD – Secretaria da Fazenda e Administração (Órgão Gerenciador) 

Programa: 7020; Projeto/Atividade: 8025; Ação: 8025; Elemento de despesa: 33.90.33; Fonte: 01; 

Unidade Gestora: PMO. 

 

STT – Secretaria de Transportes e Trânsito 

Programa: 7028; Ação: 8010; Subação: 120; Elemento de despesa: 33.90.33; Fonte: 01: Unidade 

Gestora: PMO. 

 

SEMAPU – Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 

Programa: 7047; Projeto/Atividade: 7047; Ação: 8024; Elemento de despesa: 33.90.33.00; Fonte: 

01; Subação: 112; Código Reduzido: 22476; Unidade Gestora: PMO. 

 

PGM – Procuradoria Geral do Município 

Programa: 7010; Ação: 8004; Subação: 023; Elemento de despesas: 339033; Fonte: 01; Unidade 

Gestora: PMO. 
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SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura 

Programa: 7051; Ação: 8037; Subação: 002; Elemento de despesa: 33.90.33; Fonte: 01. 

 

SSU – Secretaria de Segurança Urbana 

Programa: 7069; Projeto/Atividade: 8031; Ação: 8031; Subação: 063; Elemento de despesa: 

3.3.90.33; Fonte: 01; Unidade Gestora: PMO. 

 

SEEJ – Secretaria de Educação, Esportes e Juventude 

Código Reduzido: 771; Unidade Orçamentária: 17001; Função: 12; Subfunção: 122; Programa: 7031; 

Projeto/Atividade: 8023; Elemento de despesa: 3.3.90.33; Fonte: 111; Unidade Gestora: PMO. 

 

SECOM – Secretaria de Comunicação 

Programa: 7065; Projeto/Atividade: 8003; Subação: 055; Elemento de despesa: 3.3.90.33; Fonte: 

101; Unidade Gestora: PMO. 

 

SDSCDH – Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos 

Ação: 284, 907, 924, 685, 687, 672, 674, 943, 428, 913, 918, 923, 924, 922, 279, 224, 261, 001, 797; 

Elemento de despesa: 33.90.33; Projeto/Atividade: 8017, 3020, 3029, 3010, 3040, 4019, 8027, 8070, 

8016, 4020, 2020; Programa: 7057, 3007, 3008, 7056, 7070, 7055, 1011; Fonte: 01, 311, 390, 990; 

Unidade Gestora: PMO, FMAS, FMCA, FMDI. 

 

SEGOV – Secretaria de Governo 

Programa: 7009; Projeto/Atividade: 8009; Ação: 031; Elemento de despesa: 3.3.90.33; Código 

Reduzido: 605; Fonte: 01; Unidade Gestora: PMO. 

 

SEPAC – Secretaria de Patrimônio, Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 

Programa: 7040; Ação: 8026; Elemento de despesa: 339039; Subação: 765; Fonte de Recursos: 01; 

Unidade Gestora: PMO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

 

12.1. As penalidades aplicáveis ao presente processo licitatório são aquelas dispostas no artigo 70 da 

Lei Federal n0 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c/ art. 54 do Decreto Municipal nº 042, de 03 de abril 

de 2020. 

 
12.2. Antes da aplicação de qualquer sanção ou penalidade à contratada, será assegurado à mesma 

o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

 

13.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
13.2. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, 

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas 

hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 

 
13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Aplicar-se-á a Lei Federal n0 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei Federal n0 8666/93, com 
suas modificações, nos casos omissos do presente contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1. O Foro da Comarca de Olinda é o único competente para dirimir quaisquer litígios decorrentes 

deste contrato. 

 

15.2. E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes este Instrumento em 04 (quatro) vias 

de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo presenciaram, para que 

produza assim os seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Olinda, _______de __________ de 202_. 

 

 

SECRETÁRIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  

          CONTRATANTE 

 

      

  (NOME DA CONTRATADA) 

CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 
 

1. ________________________________                      2.  ________________________________ 
 

CPF/MF nº_________________________     CPF/MF ____________________________  
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ANEXO V 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
Ao(À) Sr(a). Pregoeiro(a); 
 
 
A proposta que faz a empresa __________________________________ , inscrita(o)  no CNPJ 

n.º __________ , estabelecida(o) no(a) endereço sito _____________________________

  , para Registro de Preços, em conformidade com as disposições contidas no Termo de 

Referência (Anexo I) do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

___/2020- PMO,  é a abaixo descrita: 

 

LOTE DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
 MÉDIA   

 VALOR UNIT.   VALOR MENSAL  VALOR ANUAL 

1 
     

2 
     

TOTAL 
 

 
DECLARAMOS que: 
 

a) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sessão de abertura 

desta licitação; 

 

b) O contrato terá vigência de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data da assinatura do 

respectivo instrumento, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, respeitando o limite 

estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei Federal n0 8.666/93; 

 

c) Recebemos todos os elementos e informações para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação e aceitamos expressamente as condições dispostas no ato convocatório; 

 

d) Sob as penas da Lei, nesta data, não existem fatos impeditivos à participação desta empresa no 

presente processo licitatório, estando ciente integralmente dos requisitos de Habilitação do Pregão 

Eletrônico SRP nº ___/2020, Processo Licitatório nº ___/2020-FMAS, conforme o Edital; 

 

e) Para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, que esta empresa 

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como 

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
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f) Os sócios da empresa (proponente) ou o profissional autônomo (se for o caso) não são 

cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentesco de 1º, 2º ou 3º graus com os colaboradores 

e servidores da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Município de Olinda 

(Súmula Vinculante 13/STF); 

 

g) Esta empresa (proponente) não emprega trabalho forçado ou análogo ao escravo, degradante ou 

indigno; 

 

h) No valor constante desta proposta estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto, tais 

como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos inerentes ao objeto contratado; 

 

i) A presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e que a intenção 

e o conteúdo desta proposta não foram, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informados 

a, discutidos com ou recebidos de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 

Eletrônico - SRP n° 08/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

j) Garantimos o fornecimento do objeto, bem como os preços ofertados durante toda a vigência da 

futura Ata de Registro de Preços; 

 

k) Os veículos deverão ser entregues e na Av. Santos Dumont, 177 - Umuarama, Olinda - PE, 53010-

230, ou em outro endereço definido pelo Gestor do Contrato, no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da assinatura do contrato. 

 

l) Estamos cientes de que o quantitativo aduzido é meramente estimativo, no intuito de definir o 

valor estimado total da Ata de Registro de Preços. Não implica, assim, em obrigação de execução de 

sua totalidade, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde de Olinda demandará o serviço de acordo 

com as suas necessidades; 

 

m) Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco........................., conta 

corrente nº..............., agência...................., e nosso telefone para contato é ( )................,                  

mail............................. 

 

DECLARO, POR FIM, ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL DO PREGÃO 

ELETRÔNICO - SRP Nº ___/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2020-PMO. 

 

Local e data. 

 

_________________________________________  

Nome do Representante Legal / Cargo / CPF 

 

 

mailto:cpl_olinda@hotmail.com


 
 

 

 

Página 74 de 79 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Av. Santos Dumont, nº 177 – Varadouro – Olinda/PE – CEP 53.010-230 

Fone: 3439-3165- Ramal: 232 – FAX/FONE: 3439-3593  

E-MAIL: cpl_olinda@hotmail.com 

 

Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria da Fazenda e Administração

ANEXO VI 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO – MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS VEÍCULOS 

 

Descriminar como se chegou ao valor unitário mensal, se houver algum outro custo envolvido, detalhar. 
Caso haja supressão de algum custo descrito abaixo, justificar o motivo. 
 

Veículo (A) 

CUSTO DO VEÍCULO: R$ 

ITEM ANO MÊS 

Depreciação  R$         -  R$         - 

Seguro  R$         -  R$         - 

Manutenção   R$         -  R$         - 

Lavagem  R$         -  R$         - 

IPVA, DPVAT E TAXAS  R$         -  R$         - 

Despesas Administrativas  R$         -  R$         - 

Lucro  R$         -  R$         - 

Impostos  R$         -  R$         - 

Custo Unitário por Veículo (A) = R$         - R$         - 

Serviço de Rastreamento (B)= R$ R$ 

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO (A+B)= R$ R$ 

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DO LOTE XX: R$ ................ (.........................................) 
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ANEXO VII  
 

TERMO DE RECEBIMENTO DE VEÍCULOS LOCADOS 
 

 

CONTRATO XXX/20XX  

 

Recebi da Contratada ___ (_____________________) veículos novos, locados pela Secretaria de 
__________________ à empresa __________________. 

 

DETALHAMENTO DOS VEÍCULOS 

ITEM PLACA MARCA/ MODELO ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

 
Olinda - PE, ___  de _____________ de  202_    . 

 
NOME  
MATRÍCULA  
FISCAL DO CONTRATO  
  
NOME  
MATRÍCULA  
GESTOR DO CONTRATO  
  
NOME  
RG  
REPRESENTANTE CONTRATADA  
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ANEXO VIII 
 

GRAFISMOS DOS VEÍCULOS 
 
 

Os veículos devem ser adesivados nas portas laterais dianteiras com o logotipo da Prefeitura Municipal de 
Olinda, conforme Modelo e os dizeres: “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”, conforme modelo (meramente 
ilustrativo) abaixo: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Os veículos devem ser adesivados na parte traseira, indicando que são monitorados 24h. 
 
Obs.: A arte será decidida no momento da contratação, pelo Gestor do Contrato.  
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ANEXO IX 
 

QUANTIDADE POR SECRETARIA  
 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO SEFAD STT SEMAPU PGM SEINFRA SSU SEEJ SECOM SDSCDH SSO SEGOV SEPACTURDE 

TOTAL 
POR TIPO 

DE 
VEICULO 

1 

Veículo passeio 04 portas, flex, 
motor a partir de 1.0, ar 
condicionado, 0 km, direção 
hidráulica, capacidade para 05 
pessoas, sem combustível e sem 
motorista. 

4 1 10 1 25   24 1 32   2 6 106 

2 

Veículo executivo de passeio 
(tipo: sedan), 04 portas, flex, 
motor 2.0, ar condicionado, 0 km, 
capacidade para 05 pessoas, 
direção hidráulica, vidros e travas 
elétricas, vidro fumê, sem 
combustível e sem motorista. 

1       6       2       9 

3 

Moto com no mínimo 125 (cento e 
vinte e cinco) cilindradas de 
potência, partida elétrica, 0 km, 
baú com capacidade mínima de 80 
(oitenta) litros, com seguro total, 
licenciados e implantados. 

1               2       3 

4 
Veículos para o Grupamento 
Tático Operacional (GTO): do tipo 
CAMIONETE 4X4,CONFORME 

          2             2 
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ESPECIFICAÇÃO MAIS 
ESPECIFICAÇÕES 

5 

Veículos Utilitário para o 
Grupamento Florestal: do tipo 
CAMIONETE 4X4CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO MAIS 
ESPECIFICAÇÕES 

          2             2 

6 

Automóvel caminhonete/cabine 
dupla/carroceria aberta, marca/ 
modelo: Fiat/Toro FredomAT9D4, 
ano de fabricação: 2020, ano de 
modelo: 2020, 04 portas / 170 cv / 
2000 cl, cor: branca, combustível: 
diesel, flex, motor 2.0, ar 
condicionado, 0km, direção 
hidráulica, vidros e travas elétricas, 
capacidade para 05 pessoas, sem 
combustível e sem motorista. 

                    2   2 

7 

Veículo utilitário, tipo 
camionete/pick-up, 04 portas, 
óleo diesel, potênciamínima de 
120 cavalos, cor branca, cilindrada 
mínima de 2.000 M3, direção 
hidráulica, ar condicionado, vidros 
elétricos, travas elétricas, proteção 
de caçamba, transmissão de 05 
(cinco) velocidades à frente e 01 
(uma) a ré, tração 4 x 2 e 4 x 4 
intercalada, com capacidade de 
carga no mínimo de 1.000 kg, com 

        4               4 
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capacidade para 05 (cinco) 
pessoas, 0 km, sem combustível e 
sem motorista. 

8 

Veículo executivo de passeio 
(tipo: sedan), automático, 04 
portas, flex, motor 2.0, ar 
condicionado, 0 km, capacidade 
para 05 pessoas, vidros e travas 
elétricas, vidro fumê, sem 
combustível e sem motorista. 

              1         1 

 

Veículo executivo de passeio 
(tipo: SUV), 04 portas, flex, motor 
2.0, ar condicionado, 0 km, 
capacidade para 05 pessoas, 
direção hidráulica, vidros e travas 
elétricas, vidro fumê, sem 
combustível e sem motorista. 

            4           4 

     TOTAL POR SECRETARIA                                         6 1 11 1 40 4 32 2 37 0 4 6 144 
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