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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

EDITAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.0351/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2019/SML/PVH 

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

Senhores Licitantes, 

Recomendamos  aos  interessados  em
participar do Pregão regido por este
Edital a atenta leitura das condições/
exigências  nele  estabelecidas,
notadamente  quanto  aos  requisitos  de
participação,  formulação  de propostas
de preços, documentos de habilitação e
prazos. 

Ressaltamos  que  será  de  inteira
responsabilidade  dos  licitantes  à
observância  de  mensagens,  avisos  e
comunicados  inseridos
no chat do(s) lote(s) e/ou no campo de
mensagens  geral  deste  Pregão  no
Sistema Licitações-e. 

Dúvidas podem ser esclarecidas junto à
Pregoeira  ou  membros  da  Equipe  de
Pregão,  por  e-mail
(pregoes.sml@gmail.com)  ou  pelo
telefone (69) 3901-3639.
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 Fone (69) 3901-3069
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 058/2019/SML/PVH, MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE
FROTA,  PARA  PRESTAÇÃO,  DE  FORMA  CONTÍNUA,  DE  GERENCIAMENTO,  CONTROLE  E
CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
VEÍCULOS,  MAQUINÁRIOS  E  EMBARCAÇÕES  PARA  ATENDER  A  FROTA  OFICIAL  DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR 12(DOZE) MESES, de acordo com as
condições, especificações e quantitativos mínimos contidos neste edital e
Anexos  I  e  II, os  quais  deverão  ser,  minuciosamente,  observados  pelos
licitantes quando da elaboração de suas propostas.

VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 9.981.687,82 (nove milhões novecentos e
oitenta  e  um  mil  seiscentos  e  oitenta  e  sete  reais  e  oitenta  e  dois
centavos).

DATA DE ABERTURA: 13 de Junho de 2019 às 10h (horário de Brasília). Endereço
Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos
integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada somente nos
endereços eletrônicos www.portovelho.ro.gov.br e www.licitacoes-e.com.br  .   

Porto Velho – RO, 29 de Maio de 2019.

Tatiane Mariano
Pregoeiro (a)
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SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2019/SML/PVH
PROCESSO Nº 02.0351/2017

PREÂMBULO

A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML,  vem, por intermédio do
pregoeiro (a) designado pela Portaria nº 003/2019/SML, publicado no  Diário
Oficial do Município nº 04.02.2019, tornar público para conhecimento dos
interessados que realizará a licitação na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO, do
tipo MENOR PREÇO (MAIOR DESCONTO), nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006, Lei Complementar nº 123/2006 e
suas alterações e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais
normas regulamentares estabelecidas neste ato convocatório.

1. OBJETO, DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1.  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE  AUTOGESTÃO  DE
FROTA,  PARA  PRESTAÇÃO,  DE  FORMA  CONTÍNUA,  DE  GERENCIAMENTO,  CONTROLE  E
CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
VEÍCULOS,  MAQUINÁRIOS  E  EMBARCAÇÕES  PARA  ATENDER  A  FROTA  OFICIAL  DA
PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  POR  12(DOZE)  MESES, conforme
disposições deste Edital e seus anexos.

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/05/2019 às 14h;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/06/2019 às 10h;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/06/2019 às 10h;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 13/06/2019 às 10h30min;

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília
/ DF.

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) ANEXO I: Especificações técnicas do objeto/Modelo de proposta;
b) ANEXO II: Termo de referência e anexos;
c) ANEXO III: Modelo de declaração de elaboração independente de proposta;
d) ANEXO IV: Modelo de declaração de superveniência de fato impeditivo;
e) ANEXO V: Modelo de declaração quanto ao cumprimento das normas relativas
ao trabalho do menor;
f) ANEXO VI: Modelo de declaração de porte da empresa;
g) ANEXO VII: Minuta de contrato.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1.  O pregão  eletrônico  será realizado  em  sessão pública,  por  meio de
sistema  eletrônico  que  promova  a  comunicação  pela  INTERNET,  mediante
condições  de  segurança,  utilizando-se,  para  tanto,  os  recursos  da
criptografia e autenticação em todas as suas fases. A partir do horário
previsto neste Edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando
do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.
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2.2.  Os  trabalhos  serão  conduzidos  por  servidor  da  Superintendência
Municipal de Licitações – SML, designado  Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento  de  dados  gerados  ou  transferidos  para  o  aplicativo
“Licitações”, constante  da  página eletrônica  do Banco  do  Brasil S/A,  no
endereço, www.licitacoes-e.com.br, opção “acesso identificado”.

2.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório
deverão ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com; 

2.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas  diretamente  aos  licitantes
interessados e disponibilizadas no site  www.licitacoes-e.com.br, no campo
MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

2.5. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos
para recebimento e abertura da proposta, atentando também para a data e
horário para abertura da sessão e início da disputa.

2.6.  A  participação  no  certame  se  dará  por  meio  da  digitação  da  senha
pessoal  e  intransferível  do  representante  credenciado  e  subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema
eletrônico  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  opção  “Acesso  Identificado”,
observando data e horário limite estabelecidos.

2.7.  Como  requisito  para  a  participação  no  pregão,  o  licitante  deverá
manifestar,  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que  tem  pleno
conhecimento  das  exigências  previstas  neste  Edital,  declarar  que  cumpre
plenamente os requisitos de habilitação nele previstos e que sua proposta
está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

2.8. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se
o  sistema  eletrônico  permanecer  acessível  aos  licitantes,  os  lances
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

2.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação
expressa  aos  participantes,  no  endereço  eletrônico  utilizado  para
divulgação;

2.10.  Caberá  à  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico
durante a Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.

3. DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.  As  respectivas  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  desta
licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  no  orçamento  deste
exercício  financeiro  do  Município  de  Porto  Velho,  que  tem  como  Projeto
Atividade  e  Elemento  de  Despesa  de  unidade  ou  órgão  administrativo
envolvido, conforme descritos na Tabela 3 do item 18 do Termo de Referência,
Anexo II deste Edital;
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3.1.1. R$ 9.981.687,82 (Nove  milhões  novecentos  e  oitenta  e  um  mil
seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderá participar desta licitação, toda e qualquer firma individual ou
sociedade,  regularmente  estabelecida  no  País,  que  esteja  credenciada  no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho, no Sistema
de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF ou demais interessados que
atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos e que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

4.2. A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de
modo  que  os  licitantes  ou  seus  representantes  legais  deverão  estar
previamente cadastrados junto ao provedor do sistema eletrônico – Banco do
Brasil S/A, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br;

4.3. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em
uma ou mais das seguintes situações:

a) tenha sido declarada impedida de licitar e contratar com o Município de
Porto Velho, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002,
desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no
SICAF,  conforme  o  caso,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição.

b) estejam, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93, cumprindo penalidade
de  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar, por prazo não superior a 2 (dois) anos, aplicada por órgão da
Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou
Municipal,  desde que  o  Ato  tenha  sido  publicado  na  imprensa  oficial  ou
registrado no SICAF, conforme o caso;

c)  sejam, nos termos do art. 87 IV, da Lei 8.666/93, declaradas inidôneas
para fins de participação em licitação ou contratação  com a Administração
Pública  Direta  ou  Indireta,  nas  esferas  Federal,  Estadual  ou  Municipal
enquanto perdurarem  os  motivos determinantes  da punição ou até que seja
promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade, nos termos da legislação aplicável, desde que o Ato tenha sido
publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso;
 
d)  se  encontrem  sob  falência,  concurso  de  credores,  dissolução  ou
liquidação;

e) Estejam reunidas em consórcio qualquer que seja sua forma de constituição
e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

f) estrangeiras que não funcionem no País;

g) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.4.  Por  se  tratar  de serviços comuns no  mercado,  não  será  admitida  a
participação de empresas, na condição de consórcios; 
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5. PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. Envio Eletrônico Da Proposta

5.1.1.  Os  licitantes  deverão  inserir  suas  propostas  iniciais  no  sistema
Licitações-e até a data e horário definidos nos subitens  1.2 a 1.6 deste
edital,  com  o  percentual  de  desconto  ofertado,  a  ser  apurado  conforme
estabelecido neste Edital e seus Anexos;

5.1.2. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do
art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa
lei. 

5.1.3.  Ao  inserir  a  proposta no  sistema  o licitante  deverá  preencher  a
“Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado”,  devendo  constar  os  dados
necessários ao exame de adequabilidade da proposta com o objeto licitado.

5.1.4.  O  encaminhamento  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e
atendimento  às  exigências  de  habilitação  previstas  neste  edital  e  seus
anexos.  O  licitante  será  responsável  por  todas  as  transações  que  forem
efetuadas  em  seu  nome  no  sistema  eletrônico,  assumindo  como  firmes  e
verdadeiras suas propostas e lances.

5.1.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclas-
sificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e to-
dos os custos decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação,
tais como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fre-
tes, e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento
das obrigações decorrentes do presente Pregão;

5.1.7. Após abertura das propostas no Sistema não caberá desistência, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro;

5.1.8. Conforme estabelecido no Termo de Referência, Anexo II deste Edital,
em especial nos itens 20 e 21, para formulação de sua Proposta, a Licitante
deverá  considerar  o  desconta  resultante  sobre  cada  uma  das  9  (nove)
variáveis  definidas  pela  Administração,  Conforme Tabela  4  do  Termo  de
Referência (Anexo II). As variáveis definidas estão mais bem detalhadas no
item 20.1 do aludido Anexo II;
 
5.1.8.1. Os valores máximos aceitos pela Administração para os preços da hora/homem,
valor  de  saída  do  reboque/guincho  (até  40  km)  para  veículos  leves,  e  taxa  de
administração,  obtidos conforme  justificado  no  Termo  Referência  (Anexo  II) deste
Edital, são:

Preço Hora/Homem – Maquinários R$ 168,33
Preço Hora/Homem – Veículo Leve R$ 115,00
Preço Hora/Homem – Veículo Pesado R$ 141,67

Preço Hora/Homem – Moto R$ 36,00

Preço do serviço saída (veículo leve) para reboque/guincho R$ 110,00
Taxa de Administração 2,89%

 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022, Porto Velho/RO
 Fone (69) 3901-3069

e-mail: pregoes.sml@gmail.com



Processo n.º 02.0351/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

5.1.8.2. Para formulação da Proposta e o cadastramento no Sistema Licitações-e, a
Administração disponibilizará, no Portal de Compras da Prefeitura de Porto Velho
(www.portovelho.ro.gov.br),  no  link  relativo  a  este  Pregão.  Também  poderá  ser
solicitada a Planilha mediante solicitação direta ao e-mail (pregoes.sml@gmail.com),
com confirmação pelo telefone (69) 3901-3639, em dias úteis, de 08 às 14h (hora local
de  Rondônia).  A Planilhas estará em formato  editável  (excel)  e  terá o  seguinte
layout: 

PREÇO PEÇAS PREÇO HORA/HOMEM
Reboque/
Guincho

Taxa de
Adm. DESCONTO

RESULTANTE
Genuínas Originais 1ª

Linha
Maquinários V. Leves V. Pesados Motos

Valor de 
Referência X Y Z  R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0%

0,00%

Desconto e 
Taxa de 
Administração

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -

Valor Final 1X 1Y 1Z R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0%

Peso 1 6 3 3 3 2 1 1 1

5.1.8.3. As linhas “Valor Referência”, “Valor Final” e “Peso” encontram-se travadas,
não sendo possível editá-las;

5.1.8.4. A linha “Desconto e Taxa de Administração” (marcada em amarelo) encontra-se
livre para preenchimento. O licitante deverá informar nesta linha o percentual de
desconto que oferecerá para cada uma das (nove) variáveis da tabela, exceto para
variável taxa de administração onde o licitante deverá lançar o valor nominal da
referida taxa a ser cobrado estando limitado ao valor de referência apresentado na
tabela;

5.1.8.5.  Aos  percentuais  informados  para  cada  variável  será  aplicado  um  peso
diferente,  que  é  proporcional  à representatividade  da  variável  nas  despesas  com
manutenção, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo II) e destacado abaixo: 

a) Preço de peças, componentes, acessórios e materiais genuínos, que terá peso 1;
b) Preço de peças, componentes, acessórios e materiais originais, que terá peso 6;
c) Preço de peças, componentes, acessórios e materiais de 1ª linha, que terá peso 3;
d) Preço da Hora/Homem para Maquinários/Equipamentos que terá peso 3;
e) Preço da Hora/Homem para moto, que terá peso 1;
f) Preço da Hora/ Homem para veículos leves, que terá peso 3;
g) Preço da Hora/ Homem para veículos pesados, que terá peso 2;
h) Preço do valor de saída do reboque/guincho (até 40 km) para veículos leves terá

peso 1;
i) Taxa de Administração referente ao serviço de gerenciamento da manutenção, que

terá peso 1.

5.1.8.6.  Para  a  taxa  de administração  não  deverá  ser inserido  o  percentual  de
desconto, mas o valor nominal da referida taxa, a ser cobrada pelo licitante (poderá
ofertar taxa zero e negativa (bastando para tal utilizar o sinal negativo quando do
lançamento na planilha para propostas negativas). Com base nesse valor, a ferramenta
calculará o percentual de redução sobre o valor de referência. É esse o percentual
que será considerado para o cálculo do desconto resultante;

5.1.8.7. Para gerar sua proposta, o licitante deverá informar o percentual para cada
uma das nove variáveis da tabela (Na linha  Desconto e Taxa de Administração),
sendo que a ferramenta calculará automaticamente o valor do desconto resultante, por
meio da fórmula abaixo: 

[(Desconto x Peso de Peças Genuínas) + (Desconto x Peso de Peças Originais) +
(Desconto  x  Peso  de  Peças  1ª  linha)  +  (Desconto  x  Peso  do  Preço  Hora/Homem
Maquinários) + (Desconto x Peso do Preço Hora/ Homem Motos) + (Desconto x Peso do
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Preço Hora/ Homem veículos leves) + (Desconto x Peso do Preço Hora/ Homem veículos
pesados) + (Desconto x Peso da saída do reboque/guincho (até 40 km) para veículos
leves) + (Percentual final da Taxa de Administração x Peso da Taxa de Administração)]
/ Σ Pesos.

5.1.8.8. Recomenda-se a realização de testes quando da abertura da Planilha
disponibilizada  no  Portal  e  encaminhada,  que  também  poderá  ser
disponibilizada mediante solicitação por e-mail. Será de responsabilidade do
Licitante  eventual  incompatibilidade  do  arquivo  com  o  programa  editável
utilizado pela Licitante;

5.1.8.9.  O  licitante  deverá  cadastrar  sua  Proposta  no  Sistema  licitações-e
considerando o valor final em Reais (R$), obtido através da Fórmula abaixo:

Valor da Proposta = (Ve) - (Vd) 
Onde: 
Ve = Valor estimado para a Contratação;
Vd = Valor do Desconto ofertado pela Licitante

5.1.8.10.  Conforme extraído do Termo de Referência, Anexo II deste Edital, segue
abaixo exemplo utilizando  a fórmula citada  no subitem acima,  visando auxiliar  a
obtenção do valor da Proposta a ser cadastrada no Sistema, é simulado exemplo abaixo:

a) Uma Proposta inicial ou lance (com valores de referência e descontos
ilustrativos) no qual é ofertado desconto de 10% para peças genuínas,
10% para peças originais, 10% para peças de 1ª linha, 15% para o preço
da hora/ homem (maquinários, veículos leves, veículos pesados e motos),
15%  para  saída  do  reboque/guincho  (até  40 km)  para  veículos  leves,
prevendo ainda a cobrança de 2% de Taxa Administrativa (R$5.769,42) sob
o limite máximo para tal variante, resultante da média ponderada destes
valores,  calculado  conforme  Tabela  informada  abaixo,  resultará  no
percentual total de desconto de 16,57%, o que representa monetariamente
o  valor  do  lance  a  ser  ofertado  no  portal  de  compras  que  é  de
R$1.653.965,67;

Genuínas Originais 1ª Linha Maquinários V. Leves V. Pesados Motos
Valor de Referência X Y Z R$168,33 R$115,00 R$141,67 R$36,00 110,00R$   R$288.470,78
Desconto e Taxa de 
Administração 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% R$5.769,42

Valor Final 1X 1Y 1Z R$143,08 R$97,75 R$120,42 R$30,60 R$93,50 98,00%
Peso 1 6 3 3 3 2 1 1 1

FERRAMENTA PARA OBTENÇÃO DE DESCONTO RESULTANTE (PERCENTUAL)

16,57%

DESCONTO 
RESULTANTE

Reboque/ 
Guincho

Taxa de Adm
PREÇO PEÇAS PREÇO HORA/HOMEM

b) Logo,  utilizando-se  da  fórmula  informada  no  item  20.11  (Ve-VD),  ou
seja, subtraindo-se o valor de desconto obtido na letra “a” (a título
de  exemplo  16,57%)  do  valor  global  estimado  para  a  Licitação  (R$
9.981.687,82) chega-se ao  valor da proposta a ser lançada no sistema
Licitações-e, conforme Tabela abaixo: 
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LINHA

A VALOR DE REFERÊNCIA  (ESTIMADO PARA LICITAÇÃO) R$9.981.687,82

B PERCENTUAL DE DESCONTO OBTIDO ATRAVÉS DA PLANILHA (FERRAMENTA PARA OBTENÇÃO DE DESCONTO RESULTANTE) 16,57%

C VALOR (R$) REFERENTE AO PERCENTUAL DE DESCONTO A SER OFERTADO (LINHA A X LINHA B) R$1.653.965,67

R$8.327.722,15

MODELO PARA OBTENÇÃO DOS VALORES A SEREM CADASTRADOS NO  SISTEMA (LICITAÇÕES-E)

VALOR DE PROPOSTA A SER CADASTRADO NO SISTEMA  (LINHA A - LINHA B)

c)  Portanto,  especificamente  para  fins  de  cadastramento  no  Sistema
Licitações-e,  a  Licitante  deverá  observar  o  disposto  na  fórmula  e
Planilha  constante  deste  item,  devendo  informar  o  valor  (em  R$)
resultante da fórmula acima e não os valores ou percentuais individuais
de cada variável ou o percentual do desconto resultante, sob pena de
desclassificação;

d) Havendo lances, as Licitantes deverão considerar valores (em Reais),
menores e sucessivos ao seu último lance, calculados conforme letra “b”
deste item, que ao final será correspondente ao desconto resultante,
conforme Modelo de Proposta informada no Anexo I deste Edital; 

5.1.9.  O  encaminhamento  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e
atendimento  às  exigências  de  habilitação  previstas  neste  edital  e  seus
anexos.  O  licitante  será  responsável  por  todas  as  transações  que  forem
efetuadas  em  seu  nome  no  sistema  eletrônico,  assumindo  como  firmes  e
verdadeiras suas propostas e lances.

5.1.10. Na proposta ofertada deverá estar incluso o lucro pretendido e todos
os custos decorrentes da execução dos serviços descritos no Termo de Refe-
rência anexo, Anexo I deste Edital, tais como transporte, mão de obra, im-
postos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerci-
ais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou
necessárias à efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do pre-
sente Pregão;

5.2. ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

5.2.1.  Abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro,
ocorrerá na data e na hora indicada no preâmbulo deste edital, no sítio
www.licitacoes-e.com.br. 

5.2.2. Durante  a  sessão  pública,  a  comunicação  entre  o  Pregoeiro  e  as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em  campo
próprio do sistema eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real,  do  valor  do  menor  lance  registrado,  vedada  a  identificação  do
licitante.
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5.2.4.  Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  menores  e  sucessivos,
observados o horário fixado e as regras estabelecidas no edital (observada a
letra “c” do item 5.1.10).

5.2.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo efetuado lance aparentemente inexeqüível, o Pregoeiro poderá
alertar  o  proponente  sobre  o  valor ofertado,  sendo  de  inteira
responsabilidade  dos  licitantes as  conseqüências  decorrentes  de  erros  na
formulação de seus lances e propostas cadastradas no sistema.

5.2.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que
transcorrerá período de tempo de, até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado também pelo sistema eletrônico, finalizando-se automaticamente e
encerrando a recepção de lances.

5.2.8. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro
se responsabilizará pelo aviso de encerramento, aos licitantes;

5.2.9. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro
poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha  apresentado  lance  mais  vantajoso,  para  que  seja  obtida  melhor
proposta, observando o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

5.2.10.  Após  a  disputa,  ocorrendo  a  situação  denominada  “empate  ficto”
(empate da ME/EPP, previstas no Art. 44 § 2º, da Lei Complementar nº 123/06
e  alterações),  o  Sistema  eletrônico  se  encarregará  automaticamente  de
assegurar o exercício dos direitos inerentes à preferência de contratação
para as microempresas de pequeno porte, na forma regulamentada pelo Art. 45
do mesmo estatuto.

5.2.11. Encerrada a etapa de lances, havendo ou não disputa de preços, após
a convocação do sistema para eventual exercício dos direitos inerentes à
preferência  de  contratação  para  as  microempresas  de  pequeno  porte  (Lei
Complementar  123/20016),  quando  ocorrer,  no  caso  de  “empate  real”,  a
classificação final das Licitantes se dará mediante sorteio, em conformidade
com  o  Art.  45,  §  2º  da  Lei  8.666/93,  combinado  com  o  Art.  9º  da  Lei
10.520/2002.

6. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
6.1. A empresa arrematante deverá encaminhar, no prazo de até 2 (duas)horas,
contadas da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, os docu-
mentos exigidos neste edital para fins de habilitação e proposta de preços
ajustada ao lance final ou valor negociado, quando houver, por meio ele-
trônico (e-mail: prego  e  s.sml@gmail.com  ).

6.2.  O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a), poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada da licitante, enviada ao e-mail acima in-
formado e desde que solicitado antes de findo o prazo estabelecido no item
6.1 e formalmente aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
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6.3.  A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao
lance final, elaborada acordo com as especificações técnicas do objeto ofer-
tado, constantes nos Anexos I e II deste Edital, sob pena de responsabiliza-
ção administrativa (advertência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou
declaração de inidoneidade);
 
6.4. A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel timbrado
em 1 (uma) via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto as expressões
técnicas de uso corrente), sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas,
datada, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo responsável
ou procurador da empresa licitante, bem como numeradas em ordem crescente,
além de conter as seguintes informações:

I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, e-mail, fax e telefone do
licitante, bem como conta – corrente, nome e número da agência bancária pela
qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados pelo Município de
Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-se vencedora desta licitação;

II. Constar os percentuais de descontos para cada variável e o desconto re-
sultante, calculadas conforme detalhamento contido neste Edital e seus Ane-
xos, podendo adotar o Modelo de Proposta constante do Anexo I deste Edital,
admitindo-se até duas casas decimais após a vírgula, expressos em algarismos
arábicos, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta
licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza
o julgamento a ter mais de um resultado;

6.5. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a  90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.6. Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do
responsável da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão.

6.7.  O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue  necessário,  solicitar  mais
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

6.8. No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto des-
critas no Licitações-e e o disposto neste Edital e seus anexos (Especifica-
ções Técnicas), o licitante deverá obedecer às exigências editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta  (Anexo  III  deste
Edital),  confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e  obrigatoriamente
assinada  pelo  seu  representante  legal  ou  mandatário.  SOB  PENA  DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de  MENOR PREÇO (MAIOR
DESCONTO).

8.1.1. Sagrar-se-á  licitante  vencedora  deste  Certame  a  proponente  que
ofertar  o  MAIOR  DESCONTO  RESULTANTE,  considerando-se  todas  as  variáveis
informadas no item 5.1.8 deste Edital.
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8.2. Serão desclassificadas as propostas que:

I.  Forem  elaboradas  em  desacordo  com  os  termos  deste  Edital  e  de  seus
anexos;  que  forem  omissas,  vagas  ou  que  apresentarem  irregularidades
insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; que se oponham a
qualquer  dispositivo  legal  vigente,  mormente  no  que  tange  aos  aspectos
tributários;  ou  que  contenha  preços/descontos  excessivos,  manifestamente
inexeqüíveis  ou  vantagens  baseadas  nas  ofertas  das  demais  licitantes.
Considera-se inexeqüível  a  proposta que não venha  a ter demonstrada  sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos
na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste pregão;

II.  Que  contiverem  preços/descontos  condicionados  a prazos, vantagens de
qualquer  natureza  ou  descontos  não  previstos  neste  pregão,  inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido (Art. 44, § 2º, Lei 8.666/93);

III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem o
percentual  de  taxa  de  administração  superior  àquela  atestada  pela
Administração como sendo a de mercado;

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao  menor preço
(maior desconto), conforme Proposta inicial cadastrada, conforme item  5.1.
deste Edital. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva
etapa, prevalece os valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2. A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos para
habilitação ou documentos desatualizados no SICAF, deverão ser escaneados
dos  originais,  estar  assinados,  rubricados  e  enviados  via  correio
eletrônico, na forma disposta no item 6.1 deste Edital;

8.3.3.  Se  a  documentação  exigida  não  estiver  completa  e  correta;  ou
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos; ou descumprir o
prazo  estabelecido,  o  Pregoeiro  (a)  considerará  a  proponente
DESCLASSIFICADA.

8.3.4.  Quando houver desclassificação/inabilitação da primeira colocada, a
proposta  de  preços  e  documentos  exigidos  para  habilitação  da  próxima
colocada  convocada,  deverá  ser  apresentada  conforme  a  data  de  sua
convocação.

8.4. A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico deverão
ser encaminhados  em  original ou por cópias autenticadas  por tabelião de
cartório  ou  por  qualquer  servidor  da  Superintendência  Municipal  de
Licitações – SML, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do final
da sessão do pregão ou quando convocada, para a Superintendência Municipal
de  Licitações  –  SML,  situada  na  Av.  Carlos  Gomes,  nº  2776,  Bairro  São
Cristóvão, CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO, em envelope contendo em sua
face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2019/SML/PVH
PROCESSO Nº 02.00351/2017
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA
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8.5.  Se  a  proposta  da  Licitante  classificada  em  Primeiro  lugar  não  for
aceitável ou, se os valores arrematados estiverem acima do estimado pela
Administração e quando o licitante recursar-se à negociação, observados os
valores máximos estimados no Edital, o (a) pregoeiro(a) examinará a proposta
subseqüente  e  assim  sucessivamente,  na  ordem  de  classificação,  até  a
apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8.6. O Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento das Propostas ou da Análise
dos  Documentos  de  Habilitação,  poderá  promover  quaisquer  diligências
julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do
recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da oferta, bem como,
poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do
Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele,
para orientar sua decisão. 

8.8. Desde que não haja majoração do preço (considerando-se o percentual
proposto) ou que não se constitua em ilegalidade, garantida a isonomia entre
todos os licitantes, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas sanáveis, as-
sim entendias as que forem passíveis de saneamento sem alterar a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes valida-
de e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.9. Da Sessão Pública do presente Pregão, o sistema gerará automaticamente
ata circunstanciada, na qual estão registrados todos os atos do procedimento
e as ocorrências relevantes, que estará disponibilizada na Internet para
acesso livre, imediatamente após encerramento da sessão pública.

9. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte.  Entende-se por empate
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas  de  pequeno  porte  sejam  iguais  ou  até  5%  (cinco  por  cento)
superiores à proposta mais bem classificada.

9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema eletrônico possi-
bilitará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para
obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com rela-
ção aos benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adju-
dicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.4. As disposições contidas neste item 9 aplicam-se apenas às microempresas
ou empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para a licitação; 

9.5. Não  ocorrendo  a  contratação  na  forma  exposta,  o  procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes.
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10. HABILITAÇÃO

10.1. A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo
Sistema  de  Cadastramento  de  Fornecedores  (SICAF) e/ou  pelo  Sistema  de
Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho  (SISCAF),  nos
documentos por eles abrangidos.

10.1.1. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio, poderá efetuar consulta “on line” no
Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  em  relação  à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação
econômico-financeira da licitante.

10.1.2. Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF,
para conferência “on line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro,
bem como, o mesmo poderá providenciar a emissão do certificado e anexar nos
autos.

10.1.3.  Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.

10.1.4. Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo SICAF ou SISCAF
encontrar-se  desatualizado,  fica  assegurado  ao  licitante,  encaminhar  a
documentação atualizada no ato da sua convocação.

10.1.5. Junto à documentação de Habilitação, a Licitante deverá apresentar
as seguintes Declarações: 

a) Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação, conforme
modelo constante no Anexo IV deste Edital;

b) Declaração quanto  ao  cumprimento  às  normas  relativas  ao  trabalho  de
menores, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital; e

c) Declaração  APENAS  PARA  MICROEMPRESAS  E  EMPRESAS  DE  PEQUENO  PORTE,
conforme Modelo do Anexo VI do Edital; 

10.1.6. O Proponente Vencedor que não for inscrito no SICAF ou no Cadastro
de Fornecedores do Município de Porto Velho/RO, deverá apresentar, além das
Declarações constantes do item 10.1.5 deste Edital, os seguintes documentos
de habilitação:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da
Junta Comercial;

b) Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No
caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;
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d)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade
estrangeira, em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir,
bem assim, documento em que identificados os seus administradores.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao
domicílio  ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e
compatível com o objeto contratual;

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de  Certidão  Negativa  de  Débitos  e  Tributos  Estaduais,  expedida  pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida  pela  Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;

f) Prova de regularidade para com a  Fazenda Federal, mediante apresentação
da  Certidão  de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d”
do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
(seguridade social – INSS), dentro da validade;

g) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de
certidão negativa fornecida pelo órgão competente, 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;

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1. Conforme estabelecido no Anexo II (Termo de Referência), para fins
de  qualificação técnica,  as  Licitantes  deverão apresentar  Atestado(s)  de
Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecidos por pessoa jurídica
de direito público  ou privado, comprovando o  desempenho  da licitante  em
contrato  pertinente  e  compatível  em  características  com  o  objeto  da
licitação, conforme delimitado abaixo.

a.1. Entende-se  por  pertinente  e  compatível  em  características o(s)
atestado(s) que contemplem o serviço objeto desta licitação, qual seja,
o fornecimento de Sistema Integrado de Gerenciamento de Frota via cartão
magnético ou cartão eletrônico tipo  smart com chip, ou ainda,  em que
fique  comprovado  o  gerenciamento  da  manutenção  por  meio  de  sistema
informatizado  e  integrado,  incluindo  o  fornecimento  de  peças,
componentes, acessórios e materiais, bem como a execução de serviços de
manutenção em rede credenciada de estabelecimentos.
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a.2. O  atestado  deverá  indicar  dados  da  entidade  emissora  (razão
social,  CNPJ,  endereço,  telefone,  fax,  data  de  emissão)  e  dos
signatários  do  documento  (nome,  função,  telefone,  etc.),  além  da
descrição do objeto, estando as informações ali informadas sujeitas à
verificação por parte da Administração, consoante disposto no art. 43
parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93.

b) Declaração formal que disporá ou já dispõe de instalações, aparelhamento
e de pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da
presente  licitação,  inclusive  declarando  que  dispõe  ou  disporá  para  a
execução do contrato de profissional habilitado ou que detenha experiência
em informática aplicáveis ao serviço, sob as penas cabíveis.

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA

10.5.1. As Licitantes deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações
financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma
da  Lei,  que  comprove  a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  sua
substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão
que obedecer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os
indicados  pela  Ciência  Contábil  e  deverão  conter  a  assinatura  do
administrador da firma e do contabilista, devidamente registrado no conselho
Regional de Contabilidade.

10.5.2. As  licitantes  que  iniciaram  as  suas  atividades  no  presente
exercício, deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da
lei.

10.5.3. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo
de  Entrega  de  Livro  Digital;  Termo  de  Abertura e  Encerramento  do Livro
(arquivo  digital)  apresentado;  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  dos
Resultados do Exercício extraídos do Livro Digital.

10.5.3.1. A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão digital
dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles
transcritos.

10.5.3.2. As  exigências  constantes  nos  subitens  10.5.3  e  10.5.3.1,  não
afastam a obrigatoriedade da licitante de apresentar o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados e no prazo
da Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil
Brasileiro.

10.5.4.  Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei  o  balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
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a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

– publicados em Diário Oficial; ou
– publicados em jornal de grande circulação;
– registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
– por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

– por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente  autenticado  ou  registrado  na  Junta  Comercial  da  sede  ou
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

10.5.4.1.  As  empresas  enquadradas  no  subitem  10.5.4, letras  “a”  e  “b”,
deverão observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.6. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem
o cálculo do índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a (= ou > 1), calculados de
acordo com a aplicação das fórmulas.

10.5.7. A Empresa Licitante que apresentar resultado menor  a 1 (um), em
qualquer  dos  índices  constantes  do  subitem 10.5.6 deste  Edital,  deverá
comprovar  capital  social  registrado ou  patrimônio líquido  mínimo  de  5%
(cinco por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2º
e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

10.5.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua emissão. Ressalvado o disposto nos subitens abaixo:

10.5.8.1. Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial,
deverá ser juntada à documentação:

a) Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a
interessada  está  apta  econômica  e  financeiramente  a  participar  de
procedimento licitatório nos termos da Lei n. 8.666/93;
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b) Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação judicial, nos
termos do art. 58 da Lei n. 11.101/2005, em caso de recuperação judicial; ou
da  homologação  do  plano  de  recuperação,  no  caso  de  recuperação
extrajudicial. 

10.5.8.2. Os  licitantes  que  se  encontrarem  em  recuperação  judicial  ou
extrajudicial devem comprovar todos os demais requisitos para habilitação
econômico-financeira exigidos neste Edital, sob pena de inabilitação;

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.6.1. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos
documentos  listados  no  Item  relativo  à  HABILITAÇÃO  ou  que  apresentarem
documentos com data de validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que
ponha  em  dúvida  a  veracidade  dos  dados,  ressalvado  o  disposto  na  Lei
Complementar 123/2006 e alterações, que diz respeito ao Estatuto Nacional da
Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

10.6.2.  A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens  10.2
(alíneas “a” a “c”)  e  10.3 (alíneas “a” a “g”) deste Edital,  poderá ser
substituída  pelo  Certificado  de  Registro  no  Cadastro  de  Fornecedores  do
Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão de Cadastro de Fornecedor/
SML. 

10.6.3.  De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no
SICAF a documentação  exigida para  atender ao  disposto  nos subitens  11.2
(alíneas “a” a “c”), 10.3 (alíneas “b” a “g”) e 10.5 (10.5.1 a 10.5.7) deste
Edital, enquanto durar o termo de adesão correspondente;

10.6.3.1.  Em  relação  à  Habilitação  Econômico-Financeira  (10.5  a  10.5.7),
ainda que a informação conste do SICAF e a licitante não apresente o Balanço
Patrimonial, o Pregoeiro ou Equipe de Apoio efetuará consulta para emissão
do Balanço Patrimonial disponibilizado no sistema.

10.6.4.  A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio de
qualquer  processo  de  cópia,  exclusivamente  autenticada  por  Tabelião  de
Cartório de Notas ou Servidor da Superintendência Municipal de Licitações –
SML,  mediante  apresentação  dos  originais  para  conferência,  sendo  que  as
certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação
“on line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda,
ser observado o seguinte:

I.  Todos  os  documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  estar
obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente certame e,
deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz ou, se  for a filial, todos os documentos deverão estar em nome
desta,  exceto  os  documentos  que  pela  própria  natureza,  comprovadamente,
possam ser admitidos tanto para a matriz quanto para a filial.  A referida
comprovação,  que  é  obrigatória,  é  de  exclusiva  responsabilidade  do
licitante.
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10.6.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima,
o  Pregoeiro  examinará  a  oferta  subseqüente  na  ordem  de  classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo
esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma
proposta que atenda a este  Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

10.6.6. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital;

10.6.7.  Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira
deverão  ser  entregues  acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa
efetuada  por Tradutor  Juramentado  e  também devidamente  consularizados ou
registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

10.6.8.  Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados no Cartório de Títulos e documentos.

10.6.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por
igual  período,  a  critério  da  Administração,  para  regularização  da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.(de acordo
com a Lei Complementar 123/2006 e alterações);

10.6.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93
e  neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

11.1. Até o dia 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação
deste ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica, via e-mail para o
endereço: pregoes.sml@gmail.com.

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24
(vinte  e  quatro)  horas,  informando  no  sistema  as  providências  dela
decorrentes; 

11.2.  Declarado o  vencedor,  o Pregoeiro  abrirá  prazo  de,  no  mínimo, 30
minutos, durante o  qual,  qualquer  licitante poderá, de forma imediata  e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso; 

11.2.1.  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência
deste  direito,  promovendo  o    Pregoeiro   a  adjudicação  do  objeto  ao  (s)  
licitante (s) declarado (s) vencedor (es);
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11.2.2 Acolhido o recurso será concedido à licitante recorrente o prazo de
03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões
em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente.

11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pelo proponente;

11.4.  O  acolhimento  do  recurso  implicará  a  invalidação  apenas  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5.  As impugnações, recursos administrativos e contrarrazões de recursos
tratados  neste  Edital  deverão  ser  encaminhados  ao  Pregoeiro(a)  da
Superintendência  Municipal  de  Licitações  responsável  pela  condução  do
processo, o qual deverá receber, analisar e decidi-los, no âmbito de suas
competências.

11.5.1. Os instrumentos de que tratam este subitem (impugnações, recursos ou
contrarrazões)  deverão  ser  remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em lei e neste edital
e ainda, observando-se em todo caso o horário de expediente deste Órgão, ou
seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena de não
ser conhecido em razão de intempestividade.

11.5.2.  No  caso  de  haver  interposição  de  recursos  administrativos  neste
Pregão, quando o(a)  Pregoeiro(a) mantiver sua Decisão após o julgamento,
deverá  submetê-la  à  Autoridade  Competente  para  o  Julgamento  e  Decisão
Hierárquica

11.6.  O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este
Pregão poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.portovelho.ro.gov.br  ;  

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1.  A  adjudicação  em  favor  da  licitante  vencedora  será  feita  pelo
Pregoeiro,  após  a  análise  e  aprovação  dos  documentos,  caso  não  haja  a
interposição de recurso. 

11.2.  Ocorrendo  recurso  (s),  depois  de  proferida  a  decisão  e  feita  a
comunicação ao (s) interessado (s), o objeto da licitação será  ADJUDICADO
pela Superintendente ao (s) licitante (s) vencedor (es).

11.3.  Caberá  à  Superintendente  Municipal  de  Licitações, HOMOLOGAR o
resultado do pregão, após cumpridas as formalidades e etapas do procedimento
licitatório.

13. CONTRATAÇÃO

13.1.  A  Contratação  decorrente  da  presente  Licitação,  bem  como  suas
alterações, ficará  subordinada às normas  da lei federal  8.666/93 e suas
alterações  e  será  instrumentalizada  por  intermédio  da  assinatura  do
Contrato, conforme modelo constante do Anexo VII do presente Edital;
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13.2.  A adjudicatária deverá assinar o Contrato, cujas cláusulas acham-se
definidas no  Anexo VII do presente Edital,  no prazo de    05 (cinco)   dias  
úteis, a contar da data de convocação para assinatura;

13.3. O prazo concedido para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogada
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o
seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município
de Porto Velho-RO;

13.4. Poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não aceitar
ou não assinar o Contrato, no prazo e condições aqui estabelecidos, convocar
os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para  fazê-lo  em
igual prazo e nas mesmas condições de sua proposta, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação.

13.5.  O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65, da Lei nº
8.666/93, mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido § 1º do art. 65,
da Lei nº 8.666/93.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

14.1.  As obrigações da contratada serão conforme descrito no item 16.1 do
Termo de Referência, Anexo II deste Edital;

14.2. As obrigações da contratante serão conforme descrito no item 16.2 do
Termo de Referência, Anexo II deste Edital;

15. EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. As condições de execução dos serviços serão conforme descrito nos itens
2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 do Termo de Referência, Anexo II
deste Edital;

15.2. O recebimento e a fiscalização dos serviços será conforme descrito no
item 9 do Termo de Referência, Anexo II deste Edital;

16. VIGÊNCIA E REAJUSTE DO FUTURO CONTRATO

16.1. A vigência e reajuste do futuro contrato serão conforme disposições
contidas no item 23 do Termo de Referência, Anexo II deste Edital;

17. PAGAMENTO

17.1.  O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas no
item 17 do Termo de Referência, Anexo II deste Edital;

18. GARANTIA CONTRATUAL

18.1. Após a assinatura do contrato, à Contratada deverá prestar, no prazo
de até 30 (trinta) dias corridos, garantia de até 5% (cinco por cento) do
valor  do  Contrato,  que  deverá  ser  mantida  durante  toda  a  vigência  do
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instrumento contratual, podendo optar por uma das modalidades previstas na
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;

18.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será
depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta-corrente nº 8.250 –
3,  devendo  o  comprovante  de  depósito  ser  apresentado  imediatamente,  em
original  ou  cópia  autenticada,  no  Departamento  Administrativo-Financeiro,
para lançamento contábil na Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ;

18.3. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária,
esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou
superior  ao  prazo  de  execução  do  contrato,  a  cláusula  de  atualização
financeira,  bem  como  as  cláusulas  de  imprescritibilidade,  de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.

18.4. A  fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade
de Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior ao futuro
contrato em pelo menos 30 (trinta) dias.

18.5. Caso a garantia seja ofertada em  títulos da dívida pública, estes
devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e  avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade
do Século XX;

18.6. Se, por qualquer razão, for necessária a alteração do contrato, a
Contratada ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação
ou substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

18.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais,
pelos danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou
penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato,
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

19.8. Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor
apresentado  como  garantia,  poderá  a  Contratante  convocar  a  empresa
Contratada para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

18.9. No caso  de  rescisão  do  contrato  determinado  por  ato  unilateral  e
escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei n. 8.666/93 (incisos XII e XVII havendo culpa da Contratada),
a garantia será executada para ressarcimento da Contratante e dos valores
das multas e indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do
Art. 80, da Lei n. 8.666/93.

18.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII
a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos pela
execução do contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da
Lei n. 8.666/93).
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18.11. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será
liberada ou restituída após a execução do contrato, conforme disposto no §
4º do art. 56 c/c § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante
da empresa Contratada entregar requerimento, dirigido à Secretaria Municipal
da Fazenda – SEMFAZ no Departamento Administrativo-Financeiro;

18.12. A  qualquer  momento  a  garantia  prestada  poderá  ser  substituída,
mediante  requerimento  do  interessado,  respeitadas  as  modalidades  antes
previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor do
Contrato ajustado à época da solicitação.

19. PENALIDADES

19.1.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  deste  Instrumento
convocatório ou condições previstas no Termo de Referência (Anexo II deste
edital), serão aplicadas as penalidades previstas na Lei 10.520/2002, lei
12.846/2013  e  Lei  n.º  8.666/93,  aplicando-se  as  sanções  administrativas
previstas no item 22 do Termo de Referência, Anexo II do Edital.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a
legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou
em  parte,  a  presente  licitação,  nos  termos  do  artigo  29º  do  Decreto
Municipal nº 10.300 de 17/02/2006;

20.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo
(s) mesmo (s) instrumento (s) de publicação em que se deu o texto original,
reabrindo-se  o  (s)  prazo  (s)  inicialmente  estabelecidos,  exceto  quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;

20.3. 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 subseqüente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
do (a) pregoeiro (a) em contrário;
 
20.4. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e
incluído o dia do vencimento, considerando o horário de funcionamento da
Superintendência Municipal de Licitações – SML, de segunda a sexta-feira das
8h00min às 14h00min;

20.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato;

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

20.7. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos
pela  Superintendência Municipal de Licitações tudo de conformidade com as
normas jurídicas e administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do
Direito;
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20.8. As empresas que não mantiverem as suas propostas e/ou não encaminhar
os  documentos  exigidos  no  presente  instrumento  convocatório  responderão
processo administrativo e poderão ser suspensas de participar das licitações
do Município de  Porto Velho, podendo ainda sofrer outras penalidades em
conformidade com a lei;

20.9.  A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de
habilitação,  à  conformidade  da  proposta  ou  ao  enquadramento  como
microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  ou  ao  direito  de  preferência
sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital. 

21. FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer
dúvidas referentes a esta licitação, contrato e procedimentos dela 
resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho – RO, 29 de Maio de 2019. 

Tatiane Mariano 
Pregoeiro (a)
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ANEXO I DO EDITAL
(MODELO DE PROPOSTA)

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2019/SML/PVH
PROCESSO 02.00351/2017

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa: 

Endereço:

Telefone: CNPJ:

E-mail: 

Nome do Representante Legal: 

CPF do Representante Legal RG do Representante Legal

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 90 DIAS)

Dados Bancários da Empresa: BANCO:_____________   AGÊNCIA: ______________   CONTA
CORRENTE: _____________

OBJETO RESUMIDO

Prestação  de  serviços  de  gerenciamento,  controle  e  credenciamento  de  rede  especializada  em
manutenção preventiva e corretiva de veículos e Maquinários/Equipamentos, através de sistema
informatizado  (com  software  disponibilizado  em  tempo  real  pela  internet)  e  integrado  com
tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo  smart  com  chip, em rede de serviços
disponíveis nas regiões de atendimento (oficinas multimarcas e centros automotivos, borracharias,
lojas de autopeças e componentes, funilarias, lava a jatos, concessionárias, tapeçarias, etc.),
incluindo peças, acessórios, componentes, pneus e materiais originais, genuínos, ou paralelos,
recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, e a mão-de-obra de
serviços de mecânica em geral, lanternagem, funilaria, pintura, eletricidade, ar-condicionado,
trocas de óleo e filtros, alinhamento de direção, balanceamento e cambagem, borracharia (reparos
dos pneus), chaveiro, tapeçaria, lavagem e aspiração geral dos veículos, revisão geral, além de
reboque por empresas de transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico, elevação e
movimentação  pesada  (serviços  de  munck);  visando  atender  as  necessidades  dos  veículos  e
equipamentos/maquinários pertencentes à Frota Oficial da Prefeitura Municipal de Porto Velho, por
um período de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do futuro contrato, conforme
detalhamento, condições e quantitativos mínimos contidos no Termo de Referência (Anexo II do
Edital). Os descontos resultantes desta Proposta são:

ITEM ITEM DESCONTO PREÇO VALOR FINAL

1 Preço das peças genuínas (X) _____% (X)

2 Preço das peças originais (y) _____% (y)

3 Preço das peças 1ª linhas (z) _____% (z)

5 Preço da Hora-Homem (Maquinários) _____% R$ 
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6 Preço da Hora-Homem (Motos) _____% R$ 

7 Preço da Hora-Homem (V.Leves) _____% R$ 

8 Preço da Hora-Homem (V. Pesados) _____% R$ 

9 Preço da Hora-Homem (V. Pesados) _____% R$ 

8 Preço dos Serviços de Reboque/Guincho _____% R$ 

9 Taxa de Administração _____% _____%

Desconto Resultante por extenso _____%

__________(Local), __________ de ____________ de 2019

Declaramos: 
a) Que serão atendidas todas as condições estabelecidas no Edital de seus Anexos;
b) Nos  Preços  e  percentuais  propostas  estão  incluídas  todas  as  despesas  que,

direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da
empresa  com  suporte  técnico  e  administrativo,  impostos,  seguros,  taxas,  ou
quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem  quaisquer
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos
eventualmente concedidos, bem como, tributos, taxas, lucro e demais ônus que
possam recair sobre a sobre a prestação dos serviços objeto da contratação
decorrente desta Proposta;

c) que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta proposta, serão
únicos e exclusivos para todos os recebimentos relativos ao cumprimento das
Obrigações Contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de
junho de 2012.

CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)

_______________________________________________
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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

IDENTIFICAÇÃO:

Órgão Central de Planejamento: Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP.

Unidades Orçamentárias: Controladoria Geral do Município – CGM, Procuradoria Geral do Município
–  PGM,  Subsecretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente –  SEMA/SEMI,  Secretaria  Municipal  de
Administração – SEMAD, Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC/SEMI,
Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho – SEMDESTUR/SEMI, Secretaria
Municipal de  Educação –  SEMED,  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  Esporte  e  Lazer –  SEMES,
Secretaria Municipal de Finanças – SEMFAZ, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e
Serviços básicos –SEMISB  por intermédio da Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação –
SUOP  e  Subsecretaria  Municipal  de  Serviços  Básicos -  SEMUSB,  Secretaria  Municipal  de
Planejamento,  Orçamento  e  Gestão –  SEMPOG,  Secretaria  Municipal  de  Trânsito,  Mobilidade  e
Transporte – SEMTRAN, Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo –
SEMUR, Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, Secretaria Geral de Governo – SGG.

Núcleo Atendido: FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

1. OBJETO

RESUMO: Contratação de empresa especializada em serviços de autogestão de frota, para prestação,
de  forma  contínua  de  gerenciamento  e  controle  dos  serviços  de  manutenção,  com  vistas  ao
atendimento das necessidades de manutenção dos veículos e maquinários/equipamentos pertencentes
à Frota oficial da Prefeitura Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, de
acordo  com  as  condições,  especificações  e  quantitativos  mínimos  contidos  neste  Termo  de
Referência.

ITEM DETALHAMENTO UND QTDE
01 Contratação de empresa especializada em serviços de autogestão de frota,

para  prestação,  de  forma  contínua,  de  gerenciamento,  controle  e
credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva
de veículos e Maquinários/Equipamentos através de sistema informatizado
(com software disponibilizado em tempo real pela internet) e integrado
com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com
chip,  em  rede  de  serviços  disponíveis  nas  regiões  de  atendimento
(oficinas  multimarcas  e  centros  automotivos,  borracharias,  lojas  de
autopeças  e  componentes,  funilarias,  lava  a  jatos,  concessionárias,
tapeçarias,  etc.),  incluindo  peças,  acessórios,  componentes,  pneus  e
materiais originais, genuínos, ou paralelos, recomendados pelo fabricante
de acordo com as características de cada veículo, e a mão-de-obra de
serviços  de  mecânica  em  geral,  lanternagem,  funilaria,  pintura,
eletricidade, ar-condicionado, trocas de óleo e filtros, alinhamento de
direção,  balanceamento  e  cambagem,  borracharia  (reparos  dos  pneus),
chaveiro, tapeçaria, lavagem e aspiração geral dos veículos, revisão
geral,  além  de  reboque  por  empresas  de  transporte  em  suspenso  por
guinchamento e socorro mecânico, elevação e movimentação pesada (serviços
de  munck);  visando  atender  as  necessidades  dos  veículos  e
equipamentos/maquinários  pertencentes  à  Frota  Oficial  da  Prefeitura
Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, a contar da
data  de  assinatura  do  contrato,  conforme  detalhamento,  condições  e
quantitativos mínimos contidos neste Termo.

Mês 12

Tabela  1. Especificação  Técnica  com  detalhamento  do  objeto  necessário  para  cadastramento,
resumindo as principais características do contrato. 

2.1. DETALHAMENTO DO OBJETO: 

2.1.1 A remuneração da contratada será resultante da aplicação daTAXA DE ADMINISTRAÇÃO,
calculada sobre o valor total dos serviços e aquisição de peças efetivamente realizados pela
contratante no período de vigência do contrato, sendo tal faturamento realizado mensalmente.

2.1.2 O contrato compreenderá o fornecimento de sistema de gestão dos serviços de manuten-
ção automotiva de todos os veículos oficiais e maquinários/equipamentos, relacionados no Anexo
A, e outros que vierem a ser adquiridos ou disponibilizados à frota da Prefeitura Municipal de
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Porto Velho no período de vigência contratual, a qualquer tempo, reservando-se o direito da Ad-
ministração de incluir ou excluir veículos, equipamentos e maquinários do contrato, conforme a
necessidade dos órgão contratantes.

2.1.3. O  atendimento  dos  serviços  de  manutenção  automotiva,  bem  como,  o  fornecimento de
materiais  deverá  ocorrer  por  meio  de  rede  credenciada  (oficinas  multimarcas,  centros
automotivos, autopeças e concessionárias) em caráter contínuo e ininterrupto, que inclui o
fornecimento de peças e insumos, abrangendo todas as áreas e especialidades afetas à integridade
dos veículos e relativos à manutenção preventiva e corretiva, análise, avaliação e diagnose,
desmontagem,  montagem,  retificação,  reparação,  correção,  restauração,  reposição,  remoção,
transporte, complementação e conservação.

2.1.4  Conforme  resolução  nº396  expedita  pelo  Conselho  Nacional  de  Trânsito  (CONTRAN),  e
publicada em 13 de dezembro de 2011, os veículos são divididos em dois (2) tipos: 

2.1.4.1  Veículos  leves  –  Correspondendo  a  ciclomotor,  motoneta,  motocicleta,
triciclo,  quadriciclo,  automóvel,  utilitário,  caminhonete  e  camioneta,  com  peso
bruto total – PBT – inferior ou igual a 3.500 kg;

2.1.4.2  Veículos  Pesados  -  Correspondendo  a  ônibus,  micro-ônibus,  caminhão,
caminhão-trator,  trator  de  rodas,  trator  misto,  chassi-plataforma,  motor-casa,
reboque ou semirreboque e suas combinações;

2.1.5. Será então de responsabilidade da Contratada a execução do objeto de sua especialidade,
compreendendo:

a) Implantação, alimentação e manutenção de sistema informatizado por meio da Web de
autogestão da frota, integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão ele-
trônico tipo smart com chip;

b) O gerenciamento e controle dos veículos, dos serviços realizados, peças substituídas
e seu custo, da rede credenciada para atendimento e dos orçamentos necessários,
através do sistema integrado implantado;

c) O credenciamento, monitoramento e intermediação dos serviços de manutenção preventi-
va e corretiva da frota, a serem contratados através da rede especializada credenci-
ada nas regiões de atendimento;

d) Suporte técnico permanente, tanto para a Contratante, quanto para a rede credencia-
da;

e) O faturamento mensal de todos os serviços contemplados.

Figura 1. Ilustração da composição do contrato e resumo das responsabilidades da Contratada. 

2.1.6. A  contratada  deverá  responsabilizar-se  pelo  desembolso  necessário  à  implantação  e
operacionalização  do  sistema,  para  pleno  atendimento  do  objeto,  incluindo:  instalação  dos
equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, emissão de cartões (inclusive 2º via
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demais,  caso  necessário),  credenciamento  da  rede  de  empresas  fornecedoras,  manutenção  do
sistema, treinamento do pessoal, fornecimento de manuais de operação, despesas relacionadas a
softwares, implantação e operação do suporte técnico, e outras decorrentes das responsabilidades
deste documento, todos cobertos pela taxa de administração.

2.1.7.  Em síntese apertada, a metodologia de contratação pretendida se resume na seguinte
sequência: o órgão municipal contrata uma empresa especializada para realizar o gerenciamento
dos  serviços  de  manutenção  automotiva  de  sua  Frota  Oficial;  o  objetivo  da  contratação  é
controlar os gastos com manutenção automotiva da Frota dos órgãos através do sistema de gestão,
sendo  que,  para  tanto,  os  veículos  recebem  seu  próprio  cartão  magnético  de  controle;  a
manutenção  dos  veículos  é  realizada  na  rede  de  estabelecimentos  credenciados,  sendo  o
credenciamento de competência da contratada; o órgão municipal paga à contratada uma  taxa de
administração relativa ao sistema e seus serviços de credenciamento, operacionalização, suporte
e gerenciamento, além dos valores correspondentes aos serviços realizados em sua frota.

2.1.8. No caso deste Termo de Referência, visando possibilitar à Administração maior vantagem na
modelagem definida, foi adotado como parâmetro para a Contratação a metodologia adotada pelo
Estado de Minas Gerais através do Pregão Eletrônico nº 148/SIRP/2018, cuja forma de contratar
levar em consideração  variáveis que possibilitam à obtenção de descontos sobre os tipos de
serviços/fornecimentos abrangidos na contratação, conforme explicitado no item 20.9 deste Termo.

2.1.9. A realização das atividades de obrigação direta da contratada, devidamente definidas no
objeto, ou seja, aquelas que não se submetem à rede credenciada (que efetivamente irá realizar
os serviços de manutenção da Frota) evidenciada neste Termo de Referência, jamais poderão ser
realizadas através de subcontratação. 

2.2. DO SISTEMA DE AUTOGESTÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA

2.2.1. Entende-se por Sistema de Autogestão, objeto deste documento,o sistema de gerenciamento
disponibilizado pela contratada para controlar toda a operação e gestão da frota de forma
integrada, identificando, consolidando e controlando todos os dados relativos aos veículos,
incluindo  prestação  dos  serviços,  peças  substituídas,  garantias,  rede  de  credenciadas,
orçamento, faturamento, custos inerentes a cada operação, etc., sendo importante identificar e
medir os custos dos materiais, custos da própria manutenção e índices de discrepância nos
orçamentos,  bem  como  as  diversas  tabelas  de  preços  existentes,  apresentando  a  opção  mais
vantajosa.

2.2.2.Consiste essencialmente em:

a) Aplicação Web – sendo disponibilizado um sistema de informatizado projetado para
utilização através de um navegador, na internet (aplicação de software que utiliza a
web, através de um browser, como ambiente de execução).

b) Tecnologia integrada – que viabilize a utilização de cartão magnético ou cartão ele-
trônico tipo smart com chip individual para cada veículo, para realização dos Servi-
ços de Manutenção Automotiva junto aos estabelecimentos da rede credenciada, por
meio de senha fornecida aos usuários do cartão (motoristas) designados pela Contra-
tante.

c) Suporte Técnico permanente – que possibilite o restabelecimento, correções e altera-
ções do sistema em prazo hábil, garantindo inclusive o cadastramento inicial e/ou
migração dos dados do Sistema anterior, bem como o esclarecimento de dúvidas durante
a operação do sistema por parte da Contratante ou da Rede Credenciada, através de
técnicos capacitados sob orientação do responsável técnico da contratada.

2.2.2.1 . A implantação pela CONTRATADA do sistema informatizado de gerenciamento de dados de
gestão e controle da frota compreende, em síntese:

a) Cadastramento e registro dos veículos pertencentes à frota do contratante;
b) Cadastramento de todos os usuários e gestores do sistema, com seus respectivos ní-

veis de acesso;
c) Credenciamento e apresentação da Rede Credenciada;
d) Identificação visual e divulgação da rede credenciada;
e) Implantação e parametrização dos sistemas tecnológicos, informatizado, compatível

com o ambiente seguro, via WEB, on-line;
f) Treinamento de Usuários e Gestores do contrato para operar o sistema;
g) Treinamento da rede credenciada para operar o sistema.

2.2.2.2 . O Contratante fornecerá à Contratada o cadastro dos veículos,condutores e identifica-
ção das respectivas unidades que os mesmos estão alocados contendo os seguintes dados:
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 Tipo da frota (própria, locada ou convênio);
 Prefixo;
 Placas;
 Marca;
 Modelo;
 Chassi;
 Tipo de Combustível;
 Ano de fabricação do veículo;
 Lotação (Unidade);
 Capacidade do tanque;

2.2.2.3. Cada veículo terá um único cartão magnético ou microprocessado.
2.3 A contratada deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, à fiscalização do contrato,
para aprovação, o cronograma discriminando todas as fases e prazos para a efetiva implantação do
sistema, observando os critérios e prazos dispostos no Termo de Referência.

2.4 A Contratada deverá proceder com uma apresentação ilustrativa do funcionamento do sistema de
gestão  e  manutenção da frota e da integração com equipamentos, senha e dos protocolos de
atendimento a serem observados no ambiente web em até 03 (três) dias da expedição da primeira
ordem de execução dos serviços a ser emitida pelas Contratantes, após a implantação do sistema,
no local e horário a serem agendados e determinados pela Contratante. Tal apresentação tem como
intuito familiarizar os operadores do sistema nas respectivas unidades contratantes.

2.5 A Contratada deverá emitir ou possibilitar a emissão pelo sistema eletrônico, mensalmente,
de faturas detalhadas dos serviços executados para cada unidade contratante (secretaria ou
órgão),  para  promover  o  melhor  acompanhamento  das  despesas  e  garantir  a  eficiência  do
procedimento de manutenção da frota.

2.6 O Sistema de gerenciamento dos serviços contratados deve permitir acesso categorizado por
diferentes níveis de permissões e perfis, através de senhas individuais, tais como, gestor do
contrato, ordenador de despesas, gerentes setoriais, órgãos de controle interno e externo, rede
credenciada, acesso livre, etc. E deve possuir, ainda, tecnologia que forneça um perfil mínimo
de funcionalidade, conforme o descrito nos itens a seguir:

a) Abertura de Ordens de Serviço on-line/real time;
b)  Avaliação  e  aprovação  on-line/real  time  de  orçamento  de  peças,  acessórios  e

serviços;
c) Cotação de preços de peças, acessórios e serviços on-line/real time;
d)  Acompanhamento  on-line  do  status  (condições)  dos  serviços  que  estiverem  sendo

realizados;
e)  Gerenciamento  integrado  de  todos  os  serviços  contratados  nos  diversos

estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA de acordo com objeto deste termo;
f) Sistemas Tecnológicos integrados que viabilizem a autorização para realização dos

serviços contratados junto aos estabelecimentos da rede credenciada, por meio de
senha  fornecida  ao  Gestor  Operacional  do  contrato,  a  saber:  Superintendência
Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP;

O sistema de Autogestão deverá disponibilizar:

2.7  Utilização  de  logística  especializada  de  rede,  com  amplo  número  de  oficinas  e
concessionárias credenciadas, em todo o território nacional;

2.8  Banco de Dados para fornecimento de relatórios gerenciais com históricos dos serviços
executados,  despesas  de  manutenção  de  cada  um  dos  veículos  da  frota  oficial,  fornecendo,
inclusive, índice de atendimento por tipo de serviço;

2.9 Faturamento de nota fiscal com demonstrativo de compra, discriminado no sistema os valores
gastos com mãos de obra, peças e taxa de administração, por órgão e por fornecedor, relacionando
cada nota fiscal com a respectiva nota fiscal emitida pela Contratada para fins de cobrança;

2.10  Sistemas  operacionais  para  processamento  das  informações  da  CONTRATANTE  e  da  rede
credenciada através da Web (Internet);

2.11 Informatização  dos  dados  da  vida  mecânica,  quilometragem,  custos,  identificação  dos
veículos, datas e horários, tipos de peças, componentes e serviços a serem alimentados por meio
eletrônico em base gerencial de dados disponíveis para a CONTRATANTE; 
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2.12  Local  para  cadastramento  do  prazo  de  garantia  das  peças  e  serviços  prestados,  com
funcionalidade de “alerta” e bloqueio da contratação de mesmos produtos, se ainda no período de
validade da garantia, na própria tela de aprovação do orçamento;

2.13.  Cadastramento  da  rede  credenciada  por  localidade  e  por  linha  de  fornecimento,
identificando  todos  os  serviços/produtos  oferecidos  por  cada  fornecedor,  para  possibilitar
solicitação de cotação em massa, num só clique, a todos os possíveis interessados, na busca pelo
menor preço;

2.14.  Permissibilidade  para  realização  de  cotações  diárias  dentre  os  estabelecimentos
credenciados,  preliminarmente  à  execução  de  quaisquer  serviços  com  o  objetivo  de  serem
analisados, com funcionalidade de envio da cotação de uma só vez (único clique) a todos os
credenciados do ramo do objeto a ser contratado, devendo ser autorizada a cotação de menor
valor, ou a mais vantajosa, levando-se em consideração a relação custo benefício pelo Gestor do
contrato, inclusive para os veículos cuja garantia não esteja vencida, salvo quando houver um
número inferior de concessionárias capacitadas para o serviço, devendo tal fato constar na ordem
se serviço;

2.15.  Campo para informar as observações quanto à autorização, especialmente para registrar
descontos obtidos na negociação, informando inclusive quando essa negociação visa manter todos
os serviços num mesmo local para evitar deslocamentos, se identificado como mais vantajoso e se
o fornecedor concordar em reduzir o preço inicialmente cotado;

2.16. O sistema deverá emitir alerta, via correio eletrônico e na tela de acesso via web, a toda
a rede credenciada, conforme o ramo de atuação (linhas de fornecimento cadastradas), informando
quando houver orçamento aberto para cotação de preços;

2.17. O sistema deverá dispor de campo para que a Contratante determine o prazo disponível para
cotação, variável entre 24 (vinte e quatro) e 72 (setenta e duas) horas, de acordo com a
urgência dos serviços, bem como possibilidade de prorrogação do prazo com reenvio dos alertas
aos credenciados, quando não se alcançarem o número de pelo menos 03 (três) cotações ou que a
Contratante não esteja certa da vantajosidade dos preços alcançados.

2.18  O Sistema deverá fechar automaticamente o orçamento, quando finalizado o prazo definido
pela Contratante, disponibilizando imediatamente os resultados para consulta;

2.19 Mesmo com encaminhamento de alerta aos credenciados conforme a linha de atuação, o Sistema
deverá dispor de consulta na tela contendo todos os orçamentos em aberto, para que qualquer
unidade credenciada que recebeu a cotação possa ofertar cotação e preços para o orçamento, no
prazo definido;

2.20 O sistema também deverá disponibilizar a consulta à tabela de preços praticados no âmbito
da própria administração, de acordo com os valores efetivamente faturados através de Ordens de
Serviço emitidas pelo próprio sistema, elencando todos os serviços e produtos adquiridos no
interregno de 60 (sessenta) dias, permitindo também filtro de pesquisa de acordo com o objeto ou
linha de fornecimento, a fim de serem utilizados quando não acusarmos cotação de preços para os
mesmos itens, nos termos do art. 15, III e V c/c arts. 43, IV e 64, § 3º da Lei Federal
8.666/93;

2.21.  O  sistema  deverá  disponibilizar  consulta  comparativa  na  própria  tela  de  orçamento,
contendo  as  informações  de  data  e  menor  preço  da  cotação  atual,  data  e  menor  preço
praticado/contratado  para  o  produto/serviço  registrado  no  próprio  sistema  nos  últimos  60
(sessenta) dias, data e menor preço praticado na localidade e data e menor preço ofertado pelo
próprio fornecedor detentor da menor cotação atual;

2.22. O sistema deverá emitir relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o
controle de despesas e tipos de serviços, do valor das peças e da mão-de- obra, das garantias,
do histórico de ordens de serviço, orçamentos e de manutenção por veículo e por órgão, bem como
centro de custo;

2.23.  O  histórico  das  operações  deve  ser  armazenado  e  de  imediata  e  fácil  consulta  pela
Contratante durante a vigência contratual, permitindo o backup dos dados e restauração dos
mesmos, para que não haja risco de continuidade;

2.24. Ao término do contrato, o backup e o histórico das operações deverão ser disponibilizados
pela Contratada em planilha eletrônica e em formato passível de importação de dados por outro
sistema que porventura venha a ser utilizado;
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2.25. O sistema deverá permitir que os relatórios sejam exportados para os formatos .xls, .doc.,
.docx e .pdf;

2.26. Os relatórios e dados devem estar disponíveis em ambiente web (internet), conforme o nível
de credenciamento e permissões de senha.

2.27. O sistema deverá registrar e armazenar todos os dados de vida mecânica do veículo e, cada
operação:

a) Número de identificação da ordem de serviço;
b) Número de identificação do cartão ou centro de resultado demandante; 
c) Identificação do veículo;
d) Modelo do veículo;
e) Data e hora de abertura e fechamento da ordem de serviço;
f) Data e hora do início e fim da manutenção; 
g) Tipo de serviço (aquisição de peça/manutenção corretiva/serviço de guincho);
h) identificação do gestor responsável pela aprovação do orçamento (nome e matrícula)
i) Valor total da mão de obra
j) Valor total das peças; 
k) Tempo de garantia dos serviços realizados; 
l) Tempo de garantia das peças adquiridas;
m) Descrição sumarizada da operação;
n) Razão social, endereço e CNPJ do fornecedor e/ou prestador de serviços;
o) Número e data das notas fiscais emitidas pelo fornecedor
p) Quando o serviço for executado pela Secretaria, disponibilizar uma aba, no sistema,

para descrição.

2.28.Relatórios  disponibilizados  pela  Contratada  deverão  conter  no  mínimo,  as  seguintes
informações, sem prejuízo de eventuais e necessárias alterações e adequações que devem ser
solicitadas à Contratada, mediante atendimento das necessidades da Contratante:

a) Histórico de manutenção por período, por tipo de veículo, por placa, por tipo de frota,
por centro de custo e por estabelecimento comercial, com descrição do valor total de
peças e valor total de mão de obra;

b) Ordem de serviço cadastrada;
c) Comparativo de valor negociado na ordem de serviço;
d) Comparativo de cotações/orçamentos, inclusive de acordo com preço praticado e tabelas

cadastradas;
e) Histórico de preço praticado por tipo de serviço/produto, linhas de fornecimento,

localidade e fornecedor credenciado;
f) Registro de garantia de peças e serviços;
g) Histórico de orçamentos;
h) Relatório de custos por tipo de veículo, órgão e centro de custo;
i) Composição de frota, com ano de fabricação, tipo de veículo, modelo de veículo, centro

de custo, placas, órgão e demais dados de identificação;
j)  Relação  completa  e  discriminada  de  rede  credenciada,  por  localidade  e  linhas  de

fornecimento;
k) Tempo de imobilização do veículo;
l) Custo por tipo de manutenção;
m) Custo global, mensal e anual de serviços e peças em geral, por veículo, por tipo de

veículo, por porte de veículo, por órgão e por localização;
n) Tabela de preços praticados no âmbito da própria administração, de acordo com os

valores efetivamente faturados através de Ordens de Serviço emitidas pelo próprio
sistema, elencando todos os serviços e produtos adquiridos no interregno de 60
(sessenta) dias, por linha de fornecimento e por localidade;

o) Todos os relatórios devem ser gerados a partir de período pré-estabelecido pelo gestor
de frota, permitindo comparativos de desempenho, análise de gestão e migração de
dados para planilha eletrônica tipo Excel;

p)  O  sistema  deverá  permitir  que  os  relatórios  sejam  exportados  para  os  formatos
xls, .doc, .docx e .pdf.

2.29.  Nenhuma  permissão  de  acesso  categorizado  através  de  senhas  individuais  poderá  ser
cadastrada e liberada sem a prévia autorização formal do Gestor Operacional do Contrato (SGP),
que definirá os diferentes níveis de permissões e perfis adequados a cada usuário, garantindo a
segurança e competência para acesso a cada informação gerencial.

2.30.A Contratada deverá fornecer as garantias e segurança do sistema conforme a seguir:
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a) Gerenciamento do sistema por meio de senhas, com níveis de acesso diferenciados aos
fiscalizadores indicados pelo Gestor do Contrato;

b) A autorização para qualquer operação somente será possível após digitação de uma se-
nha válida do usuário;

c) O bloqueio do uso da senha deverá ser on-line e a partir da base operacional defini-
da pela contratante, mediante senha/rotina específica;

d) Troca periódica ou validação de senha pessoal;
e) Cancelamento e cadastramento de senha somente pela unidade autorizada, definida pelo

Gestor do Contrato;
f) O uso indevido de senha não autorizada, cancelada ou bloqueada pelo Contratante,

será considerado falha do sistema e as despesas ficarão por conta da Contratada.

2.31.  A  Contratada  deverá  fornecer  manual  explicativo  para  utilização  dos  sistemas  de
atendimento no ambiente web abrangendo todos os perfis e configurações de menus de acesso e
consolidação  de  dados,  em  idioma  português,  na  quantidade  a  ser  definida  pelo  Gestor  do
Contrato, bem como para toda a rede credenciada, conforme a necessidade.

2.32.  A  utilização  dos  equipamentos  e  sistema  será  precedida  de  treinamento  específico  e
obedecerá  aos  manuais  e  procedimentos  que  os  acompanharem,  sendo  de  responsabilidade  da
Contratada,  a  manutenção  e/ou  substituição  dos  equipamentos  e  metodologias  de  uso  que  se
mostrarem insatisfatórios à plena execução.

2.33. O treinamento deverá ser oferecido para os gestores e usuários da Contratante quanto ao
uso dos softwares na Superintendência Municipal de Gestão de Gastos - SGP, em até 30 (trinta)
dias após a assinatura do contrato, em data e horário a serem definidos pelas partes.

2.34. Treinamento da rede credenciada poderá ser realizado em grupo ou individualmente, de
conformidade com a instalação do sistema, em horários e locais diferentes do treinamento da
administração, ocorrendo a critério e sob inteira responsabilidade da Contratada, entendendo-se
como orientação técnica de manuseio, eis que disponibilizará menor quantidade de telas para
gestão de cada estabelecimento.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

3.1. Do Amparo Legal e discricionariedade da Administração

3.1.1.Conforme determinação da Lei Complementar nº 652, DOM 5.404 de 03 de março de 2017 e suas
posteriores alterações, é dever desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos -
SGP,  garantir  a  gestão  eficiente  da  frota  de  veículos  oficiais,  dentre  outras  conforme
disposição abaixo:

Art. 1°. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos – SGP, órgão de
gestão governamental e natureza instrumental de planejamento, compete a
coordenação e a execução de atividade-meio, relacionada às despesas de
natureza essencial, logística, patrimonial e de manutenção das unidades
administrativas do Poder Executivo Municipal, e ainda:

I. Propor políticas, programar e acompanhar as atividades de
utilização e movimentação dos recursos logísticos, patrimoniais, de su-
primentos e de manutenção administrativa,  contratação de fornecedores,
aquisição de bens e serviços, disposição de bens móveis e imóveis, atu-
ando como órgão central do sistema logístico e de controle de gastos de
manutenção de atividade-meio da estrutura do Poder Executivo Municipal;

II. Coordenar, supervisionar, orientar e aperfeiçoar as práticas
de gestão operacional que envolvam despesas com logística de transporte
e de documentos;
III. Promover a transparência,  controle e elevação do nível de

eficiência da qualidade dos gastos públicos com suprimentos, logística e
manutenção da estrutura administrativa;

IV. Ampliar a qualidade e economicidadedas compras de produtos e  
serviços que visam a dar suporte à operacionalização das atividades do
Poder Executivo Municipal;

V. Realizar aquisições corporativas  , gerando ganhos de eficiên-
cia, economia de escala e organização logística, ampliando o rol e fo-
mentando a competitividade de fornecedores do Município;

VI. Implementar o gerenciamento eletrônico de processos e docu-
mentos administrativos e garantir a gestão eficiente da frota de veícu-
los oficiais; 

[…]
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IX.Gerenciar a manutenção da frota oficial, seja própria ou loca-
da;

3.1.2. É fato que compete ao gestor zelar pela segurança dos usuários, bem como primar pela
conservação do patrimônio público, e que diante da finalidade pública, o Ordenador tem como
melhor escolha aquela mais vantajosa para a Administração, tanto do ponto de vista econômico,
quanto administrativo, pautando-se pelo princípio da eficiência, incluído no caput do artigo 37
da Constituição Federal, nas palavras de Meirelles1:

Eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o
mais moderno princípio da função administrativa, que já não se
contenta em ser desempenhada apenas com legalidade,  exigindo re-
sultados positivos para o serviço público e satisfatório atendi-
mento das necessidades da comunidade e de seus membros.

3.1.3. Utilizando o embasamento de Agno Vasconcelos e outros brilhantes comentaristas que desen-
cadeiam o raciocínio e tese em torno deste princípio, temos que a eficiência no setor público é
uma exigência da nova tendência mundial em atender os interesses coletivos de forma célere e com
resultados efetivos.

3.1.4. Em síntese, a atividade administrativa deve ser controlada em seus atos pelo aspecto de
eficiência, principalmente no tocante aos atos discricionários, que são aqueles onde o adminis-
trador possui liberdade de atuação de acordo com sua conveniência e oportunidade. Então o admi-
nistrador público em confronto com várias soluções possíveis, deve escolher aquela   solução óti  -  
ma  , que satisfaça, minimize ou atenue a demanda pública de forma mais eficiente possível  . A lei,
que instrumentaliza a autoridade pública de poderes especiais e de certa autonomia decisória, o
faz, é clara, tendo em vista a escolha da solução mais eficaz, a que melhor satisfaça o interes-
se público em questão.

3.1.5. Assim, o administrador público, mesmo diante da competência discricionária, não detém a
prerrogativa de optar por uma solução que seja, no ponto de vista técnico, a menos eficiente, ou
seja, aquela de eficácia duvidosa. Tal ato considerar-se-ia uma afronta ao princípio da legali-
dade, já que a eficiência revestida de exigência constitucional está intimamente atrelada à
aplicabilidade das leis.

3.1.6. Diante de novas exigências, concebeu-se uma nova concepção de legalidade, passando de uma
natureza formal, para uma de caráter material, onde se avalia a satisfação dos interesses públi-
cos, nos atos administrativos. Novo contexto no qual se justifica a imposição do princípio da
eficiência na tomada de decisões, enquanto vinculador de toda atividade administrativa.

3.1.7. Está claro, então, que a eficiência é intensamente buscada por qualquer ente que sofre
constantemente cobranças de seus resultados. Como já foi dito, os modelos administrativos foram
evoluindo ao longo dos anos, até chegarmos ao atual modelo gerencial, onde a eficiência do ser-
viço público é o foco da nova visão da Administração Pública.

3.1.8. Esta gestão tem buscado que o princípio da eficiência seja efetivo, ensejando um compro-
metimento por parte da Administração e de seus agentes, estando os envolvidos engajados na busca
de sistema eficaz que realmente satisfaça o interesse público, buscando desempenhar suas ações
de forma célere e econômica, para alcançar resultados efetivos.

3.2. Da Necessidade de Terceirização

3.2.1. A Administração Pública busca suprir a necessidade de serviços que fogem aos objetivos
principais de suas atividades.  Os serviços aqui almejados são eminentemente acessórios e não
ligados diretamente à atividade fim do órgão e, conforme termos do Decreto nº 2.271, de 07 de
julho de 1997, da Instrução Normativa nº 2 do MPOG e dos artigos 13 e 67 da Lei 8.666/93, devem
ser, preferencialmente, terceirizados.

3.2.2. Então, com vistas a atender à moderna visão da Administração Pública que orienta sempre
para um objetivo claro em busca de maior celeridade e eficiência nas atividades que lhes são
pertinentes, se faz necessário que seja realizada a terceirização, inclusive porque a adminis-
tração não dispõe do contingente pessoal e equipamentos para atendimento da demanda.

3.2.3. A Superintendência Municipal e Gestão de Gastos Públicos – SGP, busca com a presente con-
tratação proporcionar aos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal um instrumento de con-

1
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
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trole e de racionalização dos dispêndios realizados com manutenção de sua Frota, visto que este
item compreende um dos principais elementos do custeio da estrutura administrativa do Município
de Porto Velho.

3.2.4. O modelo de contratação pretendido para este certame visa atender todas as localidades
onde os entes municipais disponham de unidades consumidoras de sua propriedade ou sob sua guar-
da/responsabilidade, conforme quadro do Anexo B deste termo de referência.

3.2.5.Para garantir o controle e a racionalização do dispêndio com Manutenção Automotiva, a se-
leção do licitante condicionar-se-á à disponibilização por este de um sistema de gerenciamento
para o controle, em tempo real, dos serviços.

3.2.6. O modelo de aquisição formulado tem como proposição atender, dentro da contextura local,
as peculiaridades dos órgãos e entidades da Administração, bem como estabelecer parâmetros míni-
mos de segurança nos serviços de manutenção automotiva realizados pelas unidades consumidoras.

3.2.7. Por sua vez, a opção pelo modelo de terceirização da atividade de gerenciamento de manu-
tenção da frota, através de contrato administrativo, justifica-se em face do mesmo constituir-se
do meio mais eficiente para a administração gerir as atividades finalísticas. Nesse contexto,
importante reproduzir a síntese do perfeito pensamento da ilustre professora Andrecia V. Vieira
de Almeida¹:

A busca da maior eficiência e especialização das atividades
coloca a terceirização como mecanismo de gestão das organizações.
Pela  terceirização,  passa-se  a  terceiros  o  desempenho  de
atividades  não  essenciais,  acessórias,  atividade-atividade,  de
forma que a organização direciona sua estrutura e força produtiva
às  atividades  finalísticas,  ao  seu  “negócio”  principal,  sua
atividade-fim.

A  terceirização  não  é  uma  realidade  nova  na  gestão  das
organizações,  assim  como  não  é  novidade  para  a  Administração
Pública.  No  Decreto-Lei  nº  200,  de  1967,  foi  prevista  a
possibilidade  de  a  Administração  desobrigar-se  da  realização
material  de  atividades  executivas,  recorrendo,  sempre  que
possível, à execução indireta, mediante contrato.

Ou  seja,  a  máquina  administrativa  será  direcionada  para  a
consecução da atividade-fim, repassando a terceiros, estranhos aos
quadros  da  Administração,  a  realização  de  atividades
instrumentais.  Com  isso  será  possível  uma  maior  eficiência  na
prestação  desses  serviços,  já  que  serão  desempenhados  por
organizações com experiência e especialização na área de atuação.
A  Administração  terá,  dessa  maneira,  possibilidade  de  cobrar
resultados, produtividade e qualidade na prestação de serviços e
poderá ter redução de custos.

A terceirização de serviços pela Administração se dará por meio
de um contrato administrativo, precedido, como regra, de licitação
(art. 37, XXI da Constituição da República).  Importante destacar
que  o  objeto  do  contrato  é  a  prestação  de  serviços  e  não  a
contratação de mão de obra.

3.2.8. Na opção por este formato de contratação, deve-se considerar que hoje terceirização ou
outsourcing é usado em larga escala por grandes corporações e Governos, podemos citar como exem-
plo no Estado de Rondônia os contratos já firmados pelo Governo do Estado de Rondônia através do
Poder Executivo Estadual, visando à redução de custos e o aumento da qualidade. Porém, a tercei-
rização deve estar em conformidade com os objetivos estratégicos da organização, os quais irão
revelar em que pontos ela poderá alcançar resultados satisfatórios, respeitando sempre os prin-
cípios da Administração Pública, em especial, os princípios da legalidade e eficiência, primando
também pela economicidade no trato com o erário, respeitando o interesse e a relevância para a
sociedade.
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Figura2. Gráfico mundial de Outsourcing demonstrando “Porque Terceirizar” como primeira 
alternativa da Administração e a mais viável.

3.2.9. A terceirização tem sido a palavra de ordem, no entender de Peter Drucker, filósofo e
grande economista, numa das últimas entrevistas à revista Fortune, concluiu:

“A maioria das pessoas veem a terceirização do ponto de vista
do  corte  GBVde  custos,  o  que  julgo  um  engano.  O  que  a
terceirização faz é melhorar a qualidade dos colaboradores que
ainda trabalham para você. Acredito que as instituições deveriam
terceirizar todas as atividades para as quais não haja um percurso
de carreira que conduza os funcionários à alta gestão.”

3.2.10.Portanto, a pretendida terceirização dos serviços de Gerenciamento de Frota (Manutenção
Automotiva) se dará por meio de um contrato administrativo, precedido, como regra, de licitação
(art. 37, XXI da Constituição da República).

3.2.11. A Administração Pública tem percebido há bastante tempo que algumas atividades como a do
caso em tela devem ser terceirizadas tendo em vista a dificuldade de manter o controle efetivo
dos atos relativos à manutenção automotiva o que inclui a ausência de softwares para controle
integral da frota.

3.2.12. Por outro lado, novas convocações através de concursos públicos são demoradas e não ga-
rantem que os servidores selecionados se mantenham sempre nas mesmas condições físicas adequadas
para laboro pesado, diferentemente do que ocorre na terceirização, que, buscando prestar servi-
ços de qualidade, mantém a seleção necessária dos funcionários, de acordo com perfil profissio-
nal da função.

3.2.13. Então, esta Administração vem expandindo suas atividades e dentro deste processo de ex-
pansão, vem direcionando seu quadro de pessoal para a área finalística e outras atividades de
relevante complexidade, sendo que, as atividades de fácil e simplificada execução, vem sendo
executada de forma indireta, por meio de contratação de empresas especializadas, como é o caso
da presente contratação.

3.2.14. Em consonância com a visão da Prefeitura Municipal de Porto Velho, de que as unidades
administrativas devem almejar modernidade, eficiência, proteção à informação e controle dos
serviços  prestados,  para  atender  suas  atribuições  constitucionais,  o  Governo  do Estado  de
Rondônia, por exemplo, adotou esse tipo de contratação como importante instrumento gerencial e
principalmente operacional ainda no final do ano de 2014, através de licitação devidamente
aprovada pela Corte de Contas, no qual se verificam diversas vantagens para a administração,
diante do controle dos serviços de manutenção  e a evolução dos gastos. 

Impende frisar que, quanto ao tópico manutenção da frota via rede credenciada, o modelo já se
mostrou totalmente viável, tendo a Administração Estadual que usufruí dos seguintes benefícios: 

 Redução de custos, através de controles dinâmicos e eficazes;
 Redução de despesas administrativas relativas a serviços de manutenção (coleta de

dados, digitação, emissão de faturas, controles, espaço físico, pessoal);
 Flexibilidade do sistema de manutenção, por acesso facilitado a uma rede de serviços

com qualidade;
 Agilidade nos procedimentos;
 Evolução dos controles, veracidade e redução do tempo de compilação e análise de da-

dos;
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 Obtenção de informações sobre os serviços, em tempo hábil para tomada de decisões
corretivas;

 Redução de gastos inadequados através da utilização de relatórios de exceção;
 Melhoria do gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva através do controle

de quilometragem por veículo;

3.2.15. Tal modalidade de contrato é uma tendência de crescente utilização tanto na iniciativa
privada como em órgãos públicos do Poder Executivo na Administração Direta Federal (Receita
Federal  do  Brasil, Departamento de Polícia Federal, indireta Federal (Universidade Federal
Fluminense, BNDES) bem como demais Poderes da República). Em nosso Estado, percebe-se que além
do Governo do Estado, o Ministério Público Estadual também aderiu ao Sistema de gerenciamento da
Frota, sendo essa adesão consequência das diversas vantagens que o sistema oferece.

3.2.16.  A terceirização então deve ser realizada por meio de  Pregão, eis que necessária à
disputa por menor preço. Porém o julgamento se dará pelo  MAIOR DESCONTO(menor valor global),
admissível já que comprovada e justificada a necessidade de inter-relação entre os serviços
contratados,  gerenciamento  centralizado  e  as  inúmeras  vantagens  para  a  Administração na
contratação dos serviços de autogestão integrada da frota, consoante às exigências previstas no
§ 3º do art. 3º da IN SLTI/MPOG nº 002/08 e suas alterações.

3.2.17. O julgamento pelo MAIOR DESCONTO considera também a maior vantajosidade à Administração,
mediante a obtenção de desconto resultante de todas as variáveis que impactam em custo na fase
de execução dos serviços, conforme detalhamento contido no item 20.9 deste Termo de Referência.

3.2.18. Pretende-se também o ganho em escala, uma vez que, com um volume maior de serviços, é
esperado que a competitividade proporcione propostas com valor mais reduzido, porém com a mesma
qualidade e gama de serviços necessários.

3.3. Da Finalidade Pública da Contratação

3.3.1. O objetivo do presente Termo de Referência é contratar empresa especializada que propicie
a Gestão completa da Frota Oficial da Prefeitura Municipal de Porto Velho, incluindo então
veículos e maquinários, dispondo então de acompanhamento em tempo realda evolução dos gastos,
controle de peças, serviços e garantias, possibilitando ainda que os veículos tenham condições
de funcionamento, com as condições necessárias ao desempenho das funções do poder executivo
municipal.

3.3.2.A pretendida contratação objetiva o atendimento às determinações emanadas do Parquet de
Contas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que em análises anteriormente realizadas
sobre a matéria tratada destacou de forma elucidativa as vantagens da contratação de empresas
privadas para gerenciarem serviços da administração por meio de sistemas eletrônicos de acesso
em tempo real, vejamos2:

A respeito do gerenciamento dos insumos, dos equipamentos, dos materiais
permanentes,  da  frota  de  veículos  e  dos  imóveis  afetados  a  entidade
pública, é cediça a dificuldade da Administração em contar com servidores
tecnicamente  qualificados  e  com ferramentas  de  trabalho  que permitam o
controle eficiente das despesas com manutenção e reposição das utilidades
necessárias à prestação de serviços públicos.

Mesmo as empresas consagradas no mercado são pressionadas a buscarem
incessantemente  por  soluções  de  gerenciamento  mais  econômicas  e  com
melhores resultados. Faz parte, portanto, de qualquer gestão a procura por
soluções  mais  eficientes,  seja  desenvolvendo-as,  seja  adquirindo-as  no
mercado.

Nesse diapasão, o modelo de “solução integrada”, isto é, de aglutinação
entre prestação de serviço e fornecimento, vem sendo adotado em outros
rincões  deste  País3 em  razão  de  inúmeras  vantagens,  uma  vez  que
representaria avanço de gestão, controle e redução de gastos e, ao permitir
a unicidade do objeto, reduziria falhas de continuidade dos serviços. Nesse
sentido,  garantir-se-iam  celeridade,  harmonia  e  equilíbrio  entre  as
diferentes atividades envolvidas na prestação de serviços públicos.

Jorge  Ulisses  Jacoby  Fernandes4 aponta  como  modelo  de  gerenciamento
integrado fazendo uma comparação entre, de um lado, o dever de parcelar o

2
As notas de referência 3, 4, 5 e 6 pertencem ao parecer original.

3
A exemplo do Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso.

4
FERNANDES,  Jorge  Ulisses  Jacoby.  Parcelamento  x  Solução  Integrada. Disponível  em
http://jacoby.pro.br/novo/uploads/licita_es_e_contratos/juris/parcelamento//
artigo_de_autoria_do_professor_jacoby.pdf, acessado em 29.4.2011.
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objeto para garantir a competitividade e melhores preços e, de outro, o de
permitir a unicidade do objeto para garantir eficiência e economicidade
gerencial.

Nesse diapasão, alerta aos entes de controle que “os órgãos estatais têm
o poder-dever de se modernizar, de buscar a eficiência e a economicidade,
desincumbindo-se  de  atividades  operacionais  e  burocráticas,  a  fim  de
centrar esforços na sua atividade finalística”5

Com razão o autor. O art. 23, §1º, da Lei de Licitações, fixa a regra
geral  de  parcelamento  das  obras,  serviços e compras  em  tantas  porções
quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, tendo em vista ao
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade sem perda da economia de escala. Todavia, ela é somente
obrigatória se houver vantagem para a Administração.

Os  dois  vetores  que  decidem  a  questão  são  os  aspectos  técnicos  e
econômicos. Primar o parcelamento de forma absoluta enseja em promover,
sempre,  o  procedimento  que  garanta  o  maior  acesso  de  interessados  às
contratações  com  a  Administração  Pública  e  a  competitividade  entre  os
licitantes, princípio licitatório insculpido no art. 3º, §1º, da Lei nº
8.666/1993. No entanto, se a parcela destacada for de valor inexpressivo
comparativamente  ao contrato global ou  às  demais  parcelas, a  licitação
autônoma seria procedimentalmente antieconômica.

A contratação de solução integrada viria para aproveitar a expertise da
iniciativa  privada  no  que  tange  às  atividades  meio,  enquanto  a
Administração dedica-se à atividade fim, com amparo na legislação, pois,
como se pode depreender da redação do próprio citado art. 23, §1º, da Lei
8666/93  quando  for  técnica  e  economicamente  inviável,  não  haverá
parcelamento do objeto da licitação.

A respeito, a Administração Pública Federal editou norma aplicável por
analogia. Trata-se do §3º do art. 3º da Instrução Normativa da Secretaria
de  Logística  e Tecnologia da  Informação  do  Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão nº 02/2008.

Art. 3° [...] 
§3°  As  licitações  por  empreitada  de  preço  global,  em  que  serviços

distintos, ou serviços e materiais independentes, são agrupados em um único
lote,  devem  ser  excepcionais,  somente  admissíveis  quando,  comprovada  e
justificadamente,  houver  necessidade  de  inter-relação  entre  os  serviços
contratados,  gerenciamento  centralizado  ou  implicar  vantagem  para  a
Administração, observando-se o seguinte: 

I - é vedada a contratação parcial do lote, isto é, de apenas alguns dos
serviços ou materiais que o compõem, devendo todos os serviços e materiais
agrupados no lote serem adquiridos em sua integralidade; e

II  -  excepcionalmente  poderá  ocorrer  a  contratação  parcial  do  lote
quando  houver  vinculação  entre  o  serviço contratado  e  a  quantidade  de
material necessária à sua execução, em que poderá ser adquirida a estrita
quantidade do material que for necessária à completa execução do serviço,
ainda que menor do que a previamente estimada e desde que não ultrapasse o
limite estabelecido no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. O Autor cita
como vantagens da contratação pelo modelo de solução integrada a imputação
à contratada de todos os investimentos, a liberação dos servidores para o
exercício das atividades fins, a redução de custos com múltiplas licitações
e com gestão de múltiplos contratos, a absorção de tecnologias modernas, a
padronização dos serviços e o gerenciamento centralizado da logística.

Dessa forma, examinando-se outros fatores além  do preço  isolado das
parcelas  obtido  na  licitação,  conclui,  o  autor,  que  a  contratação  de
solução integrada desonera a Administração de outros encargos e custos, com
evidentes benefícios de eficiência e economicidade.

3.3.3.  Todas essas informações foram aqui carreadas para informar ao gestor e aos Eminentes
Conselheiros que este Parquet não encontra óbice, em tese, na contratação aqui aventada, pois
vai ao encontro da modernização da gestão administrativa. (destacado).

3.3.4. A operacionalização da frota demanda custos com materiais e serviços para que opere de
forma contínua, como, por exemplo: lubrificantes, peças, pneus e serviços de oficina. Mas, é
necessária uma gestão eficaz dos gastos para que a frota opere com eficiência e a custos
reduzidos.

3.3.5. Atualmente, a gestão moderna de frotas é feita utilizando aplicativos de gerenciamento,
existindo várias soluções disponíveis no mercado. Essas ferramentas permitem fazer a gestão e o
controle de gastos, o planejamento das manutenções, produzindo um histórico de manutenções
atualizado e aumentando a segurança da disponibilidade dos veículos/equipamentos, bem como,
garantindo  a  transparência  dos  gastos,  já  que  todas  as  transações  são  realizadas  com  a
utilização de cartão magnético, ficando todos os desembolsos registrados no sistema, permitindo
assim a geração de relatórios consistentes e em tempo real.

5
FERNANDES, pág. 3.
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3.3.6. Deste modo, a contratação em tela não se restringe unicamente à autogestão da frota por
meio informatizado, ou prestação de serviços de manutenção automotiva em geral. Trata-se da
contratação de um serviço visando o aumento da eficiência no tocante a manutenção dos veículos
utilizados no cumprimento das atribuições das unidades da administração pública, de maneira a
obter um controle padronizado sobre os serviços contratados e relatórios gerenciais eficientes
para controle dos gastos.

3.3.7.  De outro giro, a frota oficial conta com uma gama muito diversificada de veículos,
evidenciando-se  diversos  fabricantes,  marcas/modelos  e  anos  de  fabricação.  São  veículos
ostensivos, convencionais e especiais, todos com sua utilização específica e essencial para o
desempenho da atividade administrativa conforme ANEXO A.

3.3.8.  E, considerando essa frequência de utilização, tanto na área urbana do município, bem
como nos distritos (note-se a extensão do nosso município e a distância entre os distritos),
manter a frota em funcionamento pleno e eficaz depende, portanto, de uma rede credenciada
diversificada,  com  especialidades  e  localização  diversas,  o  que  também  não  seria  possível
mediante contratação de uma única oficina, pois a administração não teria supridas as atuais
necessidades.

3.3.9. Sob o prisma da necessidade da contratação, analisa-se então a vantajosidade com auxílio
dos dados geográficos do nosso Município, que são singulares. O Município de Porto Velho se
localiza na parte oeste da Região Norte do Brasil, na área abrangida pela Amazônia Ocidental no
Planalto Sul-Amazônico, uma das parcelas do Planalto Central Brasileiro e possui um território
da ordem de 34090,962 km2. Possuindo ainda 13 distritos.

3.3.10 Tal amplitude torna o acesso aos locais mais longínquos um desafio, pois além do perigo
encontrado nas rodovias e estradas vicinais, temos áreas de difícil acesso, uma das maiores
bacias hidrográficas que corta o Estado e torna mais longas as rotas diante dos necessários
desvios  das  estradas,  e  ainda  a  distância  entre  os  distritos  torna  a  demanda  de  grandes
deslocamentos e dispêndio de tempo.

3.3.11. De acordo com os dados do IBGE, a população estimada do Município de Porto Velho estava
em torno de 519.436 habitantes. Com todo este progresso a máquina administrativa governamental
deve se aparelhar da melhor forma possível como também acompanhar de perto dando suporte a cada
localidade, pois é dever constitucional do Município oferecer melhor qualidade de vida aos seus
cidadãos, composta por uma sociedade ávida que deseja um ambiente social equilibrado.

3.3.12. Diante de tais assertivas, fica evidenciada a necessidade do deslocamento terrestre das
diversas secretarias, eis que somente o Chefe do Executivo e os Secretários Municipais e demais
servidores deslocam-se via terrestre para atender às demandas, necessitando dos veículos em
condições adequadas.

3.3.13.  Não obstante, considere-se que as estradas são de longo percurso e/ou de difícil
trafegabilidade, o que torna ainda mais moroso o alcance por terra e danifica sobremaneira os
veículos.  As  condições  inadequadas  de  algumas  das  estradas  de  terra  que  conduzem  a  tais
localidades, e ainda que em determinadas épocas do ano encontram-se intransitáveis devido às
cheias dos mananciais da região, também contribuem para reiteradas necessidades de realização de
manutenção nos veículos.

3.3.14.  A  manutenção  adequada  dos  veículos  reverte-se  em  economicidade,  vez  que  mantém  a
garantia e prolonga a vida útil (durabilidade) do patrimônio público. Da mesma forma, garante a
segurança dos seus agentes em serviço, que se utilizam dos veículos para desempenho de suas
atividades.

3.3.15.  Os veículos, portanto, são ferramentas indispensáveis às atribuições da administração
pública, sendo  imprescindível que estejam sempre em condições satisfatórias de utilização,
motivo  pelo  qual  configura  em  sua  essência  serviço  de  natureza  contínua,  por  incluir  a
manutenção de veículos e sistema de gerenciamento.

3.3.16. Importante  ressaltar  que  a  manutenção  preventiva  quase  sempre  está  associada  à
corretiva, pois, a demanda de manutenção preventiva em um determinado veículo pode incidir na
necessidade de manutenção corretiva no mesmo veículo, quando se identifica a necessidade de
conserto, tornando-se, portanto, inviável a divisão da contratação, pois além de prejudicar o
prazo de manutenção, dilatando- o em demasia, ainda seria necessário o pagamento da mão-de-obra
em duplicidade para atendimento do mesmo veículo (uma para a detecção do problema e outra para a
correção, tornando muito mais onerosa a contratação).
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3.3.17.  Uma  manutenção  preventiva realizada em determinado estabelecimento, pode se tornar
corretiva, considerando os critérios de validade e garantia, visto que são os mesmos tipos de
serviços  a  serem  realizados,  sendo  que  o  diferencial  entre  corretivo  ou  preventivo  está
basicamente identificado nas condições de periodicidade e garantia. Assim sendo, não há motivos
para se desassociar os serviços, conforme se observam nos diversos processos licitatórios de
mesmo objeto pelo Brasil, nos quais não se verifica o desmembramento do contrato, ainda mais, em
se tratando de sistema de gerenciamento de manutenção de frotas.

3.3.18. O mesmo ocorre com os serviços de guinchamento e auto socorro 24 horas, pois o serviço
muitas  vezes  poderá  ser  prestado  pelos  mesmos  estabelecimentos  que  porventura  realizem  os
serviços de manutenção, sendo que, em se tratando de socorro na mesma região da oficina, o
serviço pode nem ser cobrado, ou seja, já fará parte do serviço global a ser prestado pela
oficina na manutenção (mesmo sabendo-se que a administração sempre comparará as propostas e
optará  por  aquela  que  realmente  fornecer  a  proposta  mais  vantajosa).  Com  o  sistema  de
gerenciamento de manutenção de frotas, as próprias oficinas da região prestarão o serviço,
muitas vezes gratuitos.

3.3.19.  Conclui-se, portanto, que a divisão de manutenção corretiva e preventiva é inútil,
especialmente quando falamos em sistema integrado de gerenciamento e manutenção de frotas, pois
este garante a lisura, o menor preço, eficiência demonstrada na rapidez do atendimento, que é
realizado na localidade onde se encontra o veículo, sem considerar a comparação gerencial
através de relatórios que contemplem os dados históricos dos veículos e dos próprios serviços
realizados, com centro de custo em tempo real. Desta forma, sempre que houver necessidade de
realizar  a  manutenção  de  qualquer  espécie,  esta  será  autorizada  no  estabelecimento  que
apresentar a melhor proposta, pois em tempo real a administração acompanha todas as ordens de
serviço e realiza cotações atuais na rede credenciada.

3.3.20. Então, a contratação de serviços de autogestão da frota, que integrem todos os serviços
de manutenção preventiva e corretiva e a evolução histórica e econômica dos veículos, vem de
fato ser um importante meio para os processos de controle de qualidade e eficácia, pois, através
deste mapeamento obtém-se um rígido controle de veículos, suas garantias e do centro de custo, o
que num passado não muito distante, a administração não dispunha, pois é público e notório que a
administração  não  dispõe  de  sistemas  informatizados,  tecnologias  suficientes,  tampouco  de
servidores especializados e instalações para realizar a manutenção e reparos dos veículos, bem
como para controle dos gastos e da frota.

3.3.21. Significa dizer que a administração privilegiará, na presente contratação, a adoção de
boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e rapidez no resultado, mesmo
que em execução por parte da contratada e das credenciadas, o que privilegia o princípio da
eficiência.

3.3.22.  Os serviços não podem sofrer interrupção ou descontinuidade sem afetar diretamente a
atividade  fim  do  Executivo  Municipal,  sendo  evidente  a  necessidade  de  uma  contratação  de
natureza continuada, conf. art. 57 II da Lei 8.666/93.

3.4. Dos Resultados e Vantagens do modelo de Contratação

3.4.1.Podemos citar como resultados, vantagens e justificativas de contratação já conhecidos e
esperados com a utilização de sistema de Gerenciamento de Frotas os seguintes argumentos: 

 A manutenção da frota oficial é um dos serviços de maior importância no âmbito muni-
cipal, eis que possibilita que os veículos estejam em condições adequadas de uso
para realização das atividades administrativas e operacionais;

 Garantia de conservação e longevidade dos veículos, para que se mantenham os padrões
adequados de operacionalidade das atividades administrativas institucionais, preju-
dicada pelo uso contínuo e deslocamentos no perímetro urbano da sede municipal, bem
como aos distritos; 

 Possibilidade de busca constante por preços mais vantajosos, uma vez, que com diver-
sos estabelecimentos credenciados, amplia-se a concorrência, sendo assim possível a
redução de custos em escala;

 Garantia de serviços de manutenção automotiva com maior qualidade e economicidade,
visto que, pelo sistema informatizado, as oficinas serão obrigadas a apresentar co-
tações e orçamentos sobre um mesmo serviço a ser realizado, instigando à concorrên-
cia e privilegiando o menor preço a cada demanda;

 Redução de despesas com a frota, através de controles dinâmicos, modernos e efica-
zes;
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 Disponibilidade de ampla rede especializada para atendimento, com qualidade e
preços adequados, dos mais diversos serviços, considerando a diversidade da frota
oficial, sendo evidente a flexibilidade do sistema de manutenção por acesso;

 Com a rede credenciada, há garantia de que os veículos em missões e diligências
contarão se necessário, com oficinas em todo o trajeto de deslocamento, não prejudi-
cando as operações e demais atividades por sinistro que determine o retorno do veí-
culo até uma única oficina contratada;

 Controle total da Frota, com dados resguardados e consolidados no sistema;

 Possibilidade de o contrato atender a todas as unidades administrativas contra-
tantes, privilegiando a economicidade e ganhos em escala e com tempo, posto que sem-
pre contará com uma oficina credenciada próxima;

 Redução de despesas administrativas relativas à frota (coleta de dados, digita-
ção, emissão de faturas, controles e pessoal);

3.4.2.  Significa dizer  que a contratação do serviço de Gerenciamento de Frota facilita o
controle das atividades ligadas ao setor de transporte e outros setores do Executivo Municipal
em seus mais variados aspectos, especialmente: redução de custos, melhor gestão orçamentária,
eliminação de burocracia, eliminação do desperdício de tempo no controle efetivo da frota,
centralização das atividades em tempo real, redução no volume de trabalho e processos de
suprimento  de  fundos  para  atender  a  demanda  de  serviços  no  cumprimento  das  diligências
processuais do interior, fornecimento de relatórios da frota em tempo real, dentre outros.

4. DA REDE CREDENCIADA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SEU INTERMÉDIO

4.1.  Entende-se por Rede Credenciada, para fins deste documento, todos os estabelecimentos
comerciais  fornecedores  dos  serviços  ou  materiais  objetos  do  contrato  que,  através  da
manifestação  voluntária  de  interesse  e  mediante  consulta  da  Contratada,  concordem  com  as
condições estabelecidas e preencham os requisitos aqui definidos, podendo então prestar os
serviços solicitados ou fornecer os materiais necessários à manutenção da frota, constando no
rol de linhas de fornecimento por localidade definida.

4.2.  A  CONTRATANTE  apenas  permitirá  oficinas/concessionárias  –  rede  credenciada,  que  se
comprometam a atender aos seguintes requisitos mínimos:

4.2.1. Não  estabelecer  diferenciação  entre  pagamento  através  do  sistema  informatizado  e
pagamento de cartão de crédito convencional (cliente tradicional e cliente Município);

4.2.2. Executar os serviços de manutenção de acordo com sua especialidade, com o fornecimento de
peças,  componentes  e  demais  materiais  destinados  à  manutenção  da  frota  de  veículos  da
CONTRATANTE, em instalações próprias;

4.2.3. Oferecer garantia mínima de peças e acessórios de acordo com o fabricante;

4.2.4. Utilizar no serviço de reposição, peças, componentes, acessórios e outros materiais de
uso automotivo que sejam:

a) Novas ou de primeiro uso; 
I. Genuínas;
II. Originais;
III. Similares ou;
b)  Recondicionadas,  remanufaturadas nos  casos  excepcionais  em  que  os  veículos  ou

equipamentos estejam fora de linha de fabricação de peças novas, desde que tal
situação seja comprovada e, haja expressa e formal anuência por escrito do Gestor
Operacional do Contrato (SGP).

4.2.4.1. As  peças,  componentes,  acessórios  e  materiais  descritos  no  item  4.2.4.  e  suas
quantidades, bem como o número de horas e serviços a serem executados deverão corresponder ao
efetivamente necessário para a realização da respectiva manutenção do veículo, devendo a empresa
se abster de propor peças, serviços e horas em desacordo com o realmente empregado em cada caso
concreto. 

4.2.4.2.Toda divergência será passível de negativação dos orçamentos pelo Gestor Operacional do
Contrato (SGP).
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4.2.5 Possuir microcomputador, impressora e conexão à internet, ou em sendo o caso, equipamento
leitor de cartões e impresso de recibos conectado à internet, em velocidade que permita a
operacionalidade,  não  havendo  responsabilidades  à  Contratante  quanto  aos  equipamentos
disponibilizados ou não funcionamento por questões de especificação técnica não atendida;

4.2.6  Dispor de área física própria e equipamentos adequados à prestação dos serviços de
manutenção, conforme o caso, inclusive para aferições e regulagens de motores, balanceamentos e
geometrias de rodas, bem como para os demais serviços que propuser a executar;

4.2.7. Responsabilizar-se integralmente pelos veículos da CONTRATANTE, recebidos para execução
de serviços, incluindo todos os acessórios, obrigando-se à reparação total da perda em casos de
furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, desde o momento do recebimento do
veículo para orçamento até a entrega do bem, não transferindo tal responsabilidade a terceiros;

4.2.8. Executar os serviços solicitados com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e
ferramenta  adequadas,  devolvendo  os  veículos  para  a  CONTRATANTE  em  perfeitas  condições  de
funcionamento e com todos os itens verificados na entrada;

4.2.9.  Executar fielmente, dentro das melhores normas técnicas, os serviços que lhe forem
confiados, de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes
emanados e/ou aprovados pela CONTRATANTE;

4.2.10.  Reparar,  corrigir,  remover,  substituir,  desfazer  e/ou  refazer,  prioritariamente  e
exclusivamente, e por sua custa e risco, no todo ou em parte e dentro de um prazo não maior que
o original, as peças substituídas ou os serviços executados com vícios, defeitos, incorreções,
erros, falhas, imperfeições ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente de sua culpa, inclusive
por emprego de mão-de-obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que
tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título,
mesmo  nas  aquisições  e  contratação  de  serviços  recebidos  pela  CONTRATANTE,  mas  cujas
irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia;

4.2.11. Não aplicar materiais ou prestar serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE via
sistema a ser disponibilizado pela empresa contratada;

4.2.12. Enviar  para  a  CONTRATANTE,  prioritariamente  pela  internet,  através  do  sistema  web
disponibilizado  pela  Contratada,  orçamento  dos  serviços  necessários  a  serem  aplicados  no
veículo, com a descrição detalhada das peças, componentes e materiais a serem utilizados, bem
como, dos serviços e do tempo de execução, indicando o custo do homem/hora a ser empregado, para
aprovação da CONTRATANTE;

4.2.13  Proceder com cotações eletrônicas, através do sistema eletrônico, para comprovação de
viabilidade  de  orçamentos  emitidos  por  outros  estabelecimentos  de  mesma  especialidade  ou
definição de outro prestador apto à execução dos serviços, que porventura tenham realizado o
orçamento inicial dos veículos;

4.2.14. Fornecer em seu orçamento a relação das peças, componentes e materiais a serem trocados,
bem como o volume de tempo de serviço, prazo de garantia e o custo dos serviços a serem
empregados para aprovação da CONTRATANTE;

4.2.15 Executar o serviço, se autorizado mediante o recebimento de Ordem de Serviço, expedida
pela CONTRATANTE, através do sistema eletrônico da CONTRATADA, mesmo que o orçamento inicial não
tenha sido executado pelo seu estabelecimento, contudo, tendo sido a sua cotação de preços
identificada como a mais vantajosa.

4.2.16 A execução dos serviços somente considerar-se-á AUTORIZADA após aprovação via sistema
eletrônico expedida pelo Gestor Operacional do Contrato (SGP);

4.2.17  Fornecer  a  nota  fiscal  dos  serviços  efetuados  na  hora  da  entrega  do  veículo  ou
mensalmente (consolidando faturamento de todos os serviços realizados no mês para cada unidade
contratante), conforme definido pelo Gestor Operacional do Contrato, discriminando marca, modelo
e garantia do serviço prestado e peças adquiridas;

4.2.18  Responder  civil  e  penalmente  por  qualquer  descumprimento  das  disposições  legais,
inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou omissão, que ocorram durante a realização dos
serviços,  objeto  deste  contrato,  eis  que  compatível  com  qualquer  outro  serviço  realizado
diretamente  ao  consumidor  pessoa  física  ou  diante  de  quaisquer  outros  tipos  de  contratos
governamentais.
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4.2.19 Utilizar equipamentos individuais e coletivos de segurança (EPI’s e EPC’s) adequados às
normas;

4.2.20 Disponibilizar o veículo para devolução, logo após a conclusão dos serviços, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

4.2.21 Aceitar inspeção de vistoria, laudo técnico a ser realizado nos veículos consertados /
recuperados, que tenham envolvimento em acidente automobilístico, tendo resultado danos de média
monta. Entendendo por média monta, os danos sofridos pelo veículo quando forem afetados os seus
componentes  mecânicos  e  estruturais,  envolvendo  substituições  de  equipamentos  de  segurança
especificados pelo fabricante;

5. DA EXCLUSÃO DO ESTABELECIMENTO DA LISTA DE ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE PORTO VELHO

5.1 O estabelecimento poderá ser EXCLUÍDO da lista de atendimento do Município de Porto Velho a
qualquer tempo por solicitação expressa própria ou por solicitação do Gestor Operacional do
Contrato, ou no caso de descumprimento às normas e condições estabelecidas neste documento,
obedecendo aos seguintes critérios

5.2 O Gestor do Contrato e a Contratada emitirão as devidas notificações a serem protocoladas
junto aos estabelecimentos credenciados, informando claramente os motivos da advertência e/ou as
normas e condições descumpridas, determinando prazo para readequação.

5.3 Em qualquer caso será garantida a ampla defesa e o contraditório, que deverá ser encaminhado
pelo estabelecimento  credenciado ao Gestor Operacional do Contrato na mesma forma definida
acima, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da notificação.

5.4. Notificado o estabelecimento, é facultada à resposta nos termos acima, não sendo acatadas
as justificativas apresentadas, a CONTRATANTE não mais utilizará os serviços prestados pelo
respectivo estabelecimento, devendo a Contratada comunicar ao respectivo estabelecimento os
fatos que motivaram tal decisão.

5.5  Os estabelecimentos excluídos por solicitação própria poderão ser novamente incluídos na
lista de atendimento, caso não haja restrições do Gestor Operacional do Contrato.

6. DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA REDE CREDENCIADA

6.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

6.1.1. Manutenção preventiva é uma manutenção planejada que previne a ocorrência corretiva. Os
programas  mais  constantes  da  manutenção  preventiva  são:  reparos,  lubrificação,  ajustes,  e
recondicionamentos, cujo denominador comum para todos é a verificação periódica do funcionamento
dos  equipamentos,  antecipando  eventuais  problemas  que  possam  causar  gastos  maiores  como  a
manutenção corretiva.

6.1.2. A essência da Manutenção Preventiva é a substituição de peças ou componentes antes que
atinjam a idade em que passam a ter risco de quebra. A base científica deste tipo de manutenção
é o conhecimento estatístico da taxa de defeito das peças, equipamentos ou sistemas ao longo do
tempo.  A  Manutenção  Preventiva  também  é  chamada  de  manutenção  baseada  em  intervalos/tempo
destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item.

6.1.3.  A Manutenção Preventiva objeto deste documento consiste então na revisão periódica da
frota, compreendendo todos os serviços executáveis em oficinas multimarcas, centros automotivos,
concessionárias  e  outras  prestadoras  de  serviço  do  ramo,  obedecendo  às  recomendações  do
fabricante do veículo, visando minimizar a incidência de necessidade de gastos com manutenção
corretiva, e visando manter os veículos em perfeito funcionamento e com todas as garantias de
cobertura, enquanto vigentes.

6.1.4. Não é um serviço prestado diretamente pela Contratada, mas sim pela rede especializada
credenciada pela mesma, não a eximindo das responsabilidades quanto à execução e fiscalização,
de acordo com o definido neste documento.

6.1.5. São exemplos de serviços realizados em manutenção preventiva:

 Troca de pneus, protetores e câmaras;

 Alinhamento e balanceamento de rodas;
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 Troca de óleo de motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, líquido de arrefeci-
mento;

 Filtro de óleo, de ar e de ar condicionado;

 Lubrificação e elementos filtrantes de veículos;

 Lavagem simples e completa, inclusive de motor;

 Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação;

 Reposição de palhetas de limpador, baterias, equipamentos de segurança (triângulo
sinalizador, chave de roda, cinto de segurança), correias de alternador/gerador;

 Substituição de itens de motor;

 Limpeza de motor e bicos injetores;

 Regulagem de bombas e bicos injetores;

 Troca de lona, pastilha de freio e mangueiras;

 Revisão de fábrica;

 Outros serviços constantes no manual dos veículos/equipamentos.

6.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA

6.2.1. Manutenção Corretiva  é uma manutenção  não periódica que variavelmente poderá ocorrer.
Geralmente possui suas causas em falhas e erros que os veículos dispõem nesta instância. No
caso, o uso constante da frota acarreta problemas a serem sanados. Trata-se da correção dos
danos atuais e não iminentes.

6.2.2. Já segundo a Norma NBR 5462 (1994), manutenção corretiva é “a manutenção efetuada após a
ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função
requerida”. Em suma: é toda manutenção com a intenção de corrigir falhas em equipamentos,
componentes, módulos ou sistemas, visando restabelecer sua função.

6.2.3. A Manutenção Corretiva objeto deste documento consiste então na correção esporádica da
frota,  conforme  a  demanda  de  ocorrências,  compreendendo  todos  os  serviços  executáveis  em
oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias e outras prestadoras de serviço do
ramo, também priorizando as recomendações do fabricante do veículo, para correção de defeitos
aleatórios  resultantes  do desgaste e/ou deficiências de operação, manutenção e fabricação,
garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais.

6.2.4. Não é um serviço prestado diretamente pela Contratada, mas sim, pela rede especializada
credenciada pela mesma, não a eximindo das responsabilidades quanto à execução e fiscalização,
de acordo com o definido neste documento.

6.2.5. São exemplos de serviços realizados em manutenção corretiva:

 Serviços de retífica de motor;

 Montagem e desmontagem de jogo de embreagem;

 Serviços de instalação elétrica;

 Serviços no sistema de injeção eletrônica;

 Capotaria;

 Tapeçaria;

 Borracharia;

 Chaveiro;

 Funilaria e pintura;

 Serviços no sistema de arrefecimento;

 Serviços no sistema de ar-condicionado;

 Reboque de veículos;

 Revisão geral e serviços integrantes para atendimento das normas obrigatórias de 
inspeção ambiental veicular;

6.3. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

6.3.1.Entende-se por Serviços de Assistência, objeto deste documento, a elevação e movimentação
pesada (serviços de munck) e o socorro mecânico (serviços de guincho e remoção), no caso de
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ocorrerem imprevistos, portanto com assistência de 24 horas em caso de acidente ou pane. Deve
compreender:

 Guincho – veículos ou caminhões usados para rebocar os veículos avariados.
Transporte em suspenso por guinchamento para remoções.

 Munck – guindaste utilizado para a elevação e movimentação de cargas e materiais
pesados, além da capacidade humana.

6.3.2.Não é um serviço prestado diretamente pela Contratada, mas sim, pela rede especializada
credenciada por ela, não a eximindo das responsabilidades quanto à execução e fiscalização, de
acordo com o definido neste documento.

6.3.3.São exemplos de serviços realizados em assistência:

 Guincho de motocicletas;

 Guincho de veículos leves e médios (carros e caminhonetes);

 Guincho de veículos de grande porte (caminhões de todos os tipos, máquinas em ge-
ral, etc.);

 Movimentação por guindaste de veículos, sucatas, materiais pesados (incluindo
máquinas e compressores), cargas, etc.

6.4. LOGÍSTICA DE REPOSIÇÃO

6.4.1. Entende-se por Logística de Reposição, o fornecimento de todos os materiais necessários
para garantir a manutenção preventiva e corretiva, através de uma rede de distribuição e
autopeças, cobrindo o Município de Porto Velho, impossibilitando a indisponibilidade de veículos
da frota administrativa. Deve compreender:

 Peças automotivas;

 Acessórios;

 Componentes;

 Pneus;

 Outros materiais originais ou genuínos recomendados pelo fabricante de acordo com
as características de cada veículo, ou mesmo similares de qualidade aprovados
pela administração, conforme o caso e necessidade.

6.4.2.O  fornecimento  não  é  prestado  diretamente  pela  Contratada,  mas  sim,  pela  rede
especializada credenciada por ela, não a eximindo das responsabilidades quanto à execução e
fiscalização, de acordo com o definido neste documento.

6.5 DAS PRINCIPAIS LINHAS DE FORNECIMENTO PARA CREDENCIAMENTO

6.5.1 O credenciamento da rede visa atender às necessidades de manutenção da frota em regime de:

I. Assistência a uma, ou a multimarcas de veículos;
II. Assistência a uma, ou mais categorias de veículos;
III. Assistência a uma, ou a várias especialidades.

6.5.2.  Para atendimento dos casos em que o veículo esteja dentro do período de garantia de
fábrica, a Contratada deverá cadastrar concessionárias autorizadas para a execução da manutenção
e revisão, para a qual será encaminhado o veículo para realização dos serviços.

6.5.3. Havendo mais de uma concessionária autorizada no município, será proporcionada a livre
concorrência, nos mesmos moldes dos veículos fora de garantia, ou seja, encaminhar-se-á a
cotação eletrônica prévia a todas as concessionárias cadastradas para a localidade.

6.5.4. O rol de credenciamento abaixo determina as principais linhas de fornecimento que deverão
ser disponibilizadas no contrato, sendo a listagem meramente exemplificativa, não excluindo
nenhum outro serviço ou linha de fornecimento necessária para o bom funcionamento dos veículos
que necessite ser incluída posteriormente, desde que se inclua na definição do objeto deste
documento.
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TIPO DE SERVIÇO DEFINIÇÃO

Mecânica Geral Consiste em serviços de mecânica em motor, retífica, caixa de câmbio, caixa
de direção, carburação e/ou bomba injetora e refil, injeção, velas, bomba e
bicos injetores, turbina, sistema de freios, arrefecimento e embreagem e
todos os outros serviços afins.

Lanternagem Consiste em serviços de troca e/ou conserto de lataria, assoalhos, para-
choques, carrocerias em alumínio (tipo baú) e outras, solda em geral e
todos os outros serviços afins.

Funilaria e Pintura
/ Estufa

Consiste em serviços de funilaria e pintura automotiva externa ou interna,
com polimento, enceramento e/ou faixa de identificação do veículo, com
secagem rápida, identificação visual e adesivagem de caracterização oficial
e todos os outros serviços
afins.

Capotaria Consiste em serviços de substituição ou conserto de estofados e cobertura 
interna do veículo, incluindo tapeçaria, bem como a parte mecânica do 
funcionamento dos bancos, portas, cintos de segurança, borrachas das portas
e todos os outros serviços afins.

Sistema Elétrico Consiste em serviços de substituição ou conserto nos sistemas elétricos dos
veículos (freios, direção e outros).

Sistema Hidráulico Consiste em serviços de substituição ou conserto nos sistemas hidráulicos 
dos veículos (freios, direção e outros).

Borracharia 
completa

Consiste em remendos/reparos em pneus com/sem câmara de ar, troca de pneus 
e câmaras de ar, colocação de rodas, calotas e todos os outros serviços 
afins.

Balanceamento, 
Alinhamento, 
Cambagem

Consiste em serviços de regulagem do sistema de rodagem do veículo e todos 
os outros serviços afins.

Suspensão Consiste  nos  serviços  de  substituição  e/ou  consertos  de  amortecedores,
estabilizadores,  borrachas,  calços,  balanças,  molas,  pivôs,  barra  de
direção e todos os outros serviços afins.

Instalação de 
Acessórios

Consiste nos serviços de instalação de qualquer acessório indispensável ao
funcionamento, operacionalidade ou segurança dos veículos, assim como, o
conserto e instalação de acessórios de som e imagem, tapetes, equipamentos
de segurança (triângulo sinalizador, chave de roda, cinto de segurança) e
combate a incêndios, insulfilmes; e outros afins.

Vidraceiro Consiste nos serviços de substituição dos vidros frontal, traseiro e 
lateral, retrovisores, borrachas dos vidros e portas, polimento dos para-
brisas e todos os outros serviços afins.

Chaveiro Confecção de chaves, codificação e outros serviços afins.

Ar-condicionado Consiste nos serviços de limpeza e reparo do sistema de resfriamento do ar
do interior do veículo, inclusive troca de gás, conserto e substituição do
compressor,  higienização,  troca  de  componentes  eletrônicos  e  todos  os
outros serviços afins.

Troca de Óleo e 
filtros

Consiste nos serviços de fornecimento e troca de óleo do motor, do câmbio e
da  direção  hidráulica,  com  substituição  dos  elementos  filtrantes  (ar,
combustível, óleo lubrificante) e todos os outros serviços afins.

Lavagem e aspiração Consiste nos serviços de lavagem simples e completa do veículo, inclusive 
de motor; lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação, e outros 
afins.

Assistência Consiste nos serviços de elevação e movimentação pesada (serviços de munck)
e o socorro mecânico (serviços de guincho e remoção) e outros afins.

Tapeçaria Consiste na reforma, conserto ou restituição da forragem de bancos, 
revestimento interno e porta-malas dos veículos, e outros serviços afins.

Autopeças Consiste  no  fornecimento  de  peças,  componentes,  acessórios  e  outros
materiais afins originais ou genuínos recomendados pelo fabricante, bem
como similares de qualidade aprovados pela administração.

Tabela 2.  Rol de definição dos serviços a serem credenciados para atendimento do objeto, por
linha de fornecimento.

7. DA FORMA DE CREDENCIAMENTO
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7.1.O  credenciamento  dos  estabelecimentos,  conforme  as  linhas  de  fornecimento  mínimas  e
localidades definidas no  anexo B será de responsabilidade da empresa Contratada, que deverá
manter atualizada a lista no sistema de gerenciamento web. Serão ainda observados os seguintes
requisitos:

7.2.  A  contratada  deverá  apresentar  à  CONTRATANTE,  durante  a  implantação  do  sistema  de
autogestão,  a  sua  rede  de  oficinas  e  estabelecimentos  já  credenciados  (caso  houver),  e
disponibilizar, no prazo de 30 dias, adicionalmente à sua rede, os novos credenciamentos,
atendendo  as  condições  e  regras  mínimas  de  credenciamento  estabelecidas  neste  Termo  de
Referência,  especialmente  os  quantitativos  e  localidades  previstos  no  ANEXO  B (Relação  de
Distritos).

7.3. A Contratada deverá manter a listagem eletrônica atualizada, via internet, da rede de
credenciados  e  integrados  ao  sistema  eletrônico  de  gerenciamento,  informando  as  eventuais
inclusões e exclusões por período e por localidade.

7.4.  A contratada obriga-se a garantir que toda a rede credenciada colocada à disposição da
Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho  seja  formada  por  empresas  idôneas  e  em  dia  com  suas
obrigações fiscais;

7.5. A Contratada obriga-se a fiscalizar periodicamente a atuação de cada unidade da rede
credenciada visando aferir a capacidade técnica da prestação de serviços executados nos veículos
do Contratante;

7.6.  Deverão  ser  credenciados,  a  pedido  do  Gestor  Operacional  do  Contrato  (SGP),novos
estabelecimentos de acordo com a necessidade de ampliação da rede credenciada, prezando-se assim
pelo maior número de estabelecimentos credenciados e consequentemente maior disputa de preços
nos orçamentos.

7.7. A Contratada deverá garantir que os estabelecimentos contidos na rede credenciada possuam
equipamentos adequados à prestação de serviços contratados e fornecimento de peças e acessórios
automotivos  originais  genuínos  ou  similares  quando  for  o  caso,  propondo  a  recusa  de
estabelecimentos que comprovadamente não tenham condições de atendimento com a mínima qualidade
necessária.

8. DO PAGAMENTO DA REDE CREDENCIADA:

8.1 A Contratada se responsabilizará única e integralmente pelo fiel e pontual pagamento à rede
credenciada pelos serviços prestados e fornecimento de peças e acessórios, ficando claro que o
Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, e obedecerá aos
seguintes critérios:

8.2 A ausência do repasse do pagamento no prazo definido à rede credenciada autorizará a Unidade
Contratante a reter os pagamentos devidos à Contratada, até a devida comprovação da quitação de
todos os débitos da referida Unidade Contratante, sem prejuízo do direito da promoção de ação
penal de apropriação indébita e aplicação das sanções cabíveis.

8.3. Mesmo no caso previsto no item anterior, a Contratada deverá garantir a manutenção da
prestação dos serviços por parte da Rede Credenciada, impedindo a suspensão da execução dos
serviços.

8.4. As Unidades Contratantes (órgãos) devem ser tratadas distintamente, conforme cada contrato
originado da presente licitação, e desta forma  não será admitida a suspensão dos serviços
generalizada. Assim, em nenhuma hipótese a Contratada poderá suspender os serviços às demais
Unidades Contratantes que estiverem em dia com seus pagamentos, por motivo de identificação de
débito de uma Unidade Contratante isolada.

9. DO RECEBIMENTO, CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS: 

9.1. Da Gestão Operacional do Contrato – SGP:

9.1.1.A  Superintendência  Municipal  de  Gestão  de  Gastos  Públicos  -  SGP, denominada  Gestora
Operacional do Contrato, através da Diretoria de Qualidade dos Gastos Administrativos - DQGA,
será responsável pela  Gestão Operacional e acompanhamento técnico dos contratos decorrentes
desta licitação, sendo responsável por controlar os gastos dos serviços executados, emitindo
normatizações, e sempre observando o preço mais vantajoso, buscando negociações, em conformidade
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com a legislação e com o próprio Edital/Contrato, que remeterão às especificações deste Termo de
Referência.

9.1.2. É responsabilidade exclusiva da SGP quanto aos serviços de manutenção automotiva, -
Vistorias, Autorização, aprovação e Disponibilização do Saldo e Controle dos gastos relacionados
a manutenção automotiva das unidades contratantes;

9.1.3. Sem prejuízo do previsto no subitem anterior, a SGP emitirá ainda Portaria designando
oficialmente  o  Diretor  de  Departamento  de  Qualidade  dos  Gastos  Administrativos  -  DQGA  e
responsáveis  do  setor,  para  encarregar-se  legalmente  do  controle  do  consumo,  efetuando
conferência das notas fiscais/emissão de relatório para as Unidades Contratantes.

9.1.4.  Como Gestor Operacional do Contrato a SGP deverá programar os meios necessários ao
perfeito acompanhamento da execução contratual, expedir regulamentos para a fiel execução do
objeto pactuado e outros, para que cada unidade contratante possa acompanhar os serviços de
manutenção realizados em sua própria frota, e ainda, disponibilizar informação global da gestão
dos serviços, para que possam fazer correlações e análises de custos.

9.1.5. Ao Gestor Operacional do contrato se resguarda o direito de a qualquer momento verificar
as condições de uso e manutenção dos equipamentos e softwares, inclusive contratando técnico ou
empresa especializada, caso necessário.

9.1.6. Quando da emissão de relatórios a SGP indicará aos ordenadores de Despesas as ordens de
serviço que não se demonstrarem em consonância com os ditames legais e contratuais, devolvendo-
as à empresa contratada para regularização e justificativas, cabendo aos ordenadores de despesa,
caso necessário, a glosa das parcelas irregulares, sem prejuízo da apuração de responsabilidade,
caso se identifique dano ao erário.

9.2. Da Gestão Contratual – Unidade Contratante

9.2.1. As Secretarias do Poder Executivo Municipal, denominados Ordenadores de Despesa (unidades
contratantes),  nas  competências  que  lhe  couberem,  são  os  Gestores  do  Contrato,  órgãos
responsáveis por:

9.2.2. Designar por Portaria oficialmente os fiscais do Contrato e Comissão de Recebimento
dentre os servidores do próprio órgão, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93;

9.2.3. Acompanhar e certificar legalmente o contrato decorrente desta licitação e providenciar
a formalização do contrato, execução orçamentária e financeira para cobertura das despesas;

9.2.4 Realizar o pagamento das faturas após conferência dos relatórios de serviços, aquisição
de peças e demais documentos comprobatórios, realizando ateste definitivo, exercendo o controle
da Frota e dos serviços relacionadas à execução contratual.

9.2.5.Cada  unidade  contratante  pactuará  seu  contrato  com  a  empresa  vencedora  do  certame,
conforme modelo padrão de contrato a ser anexado ao edital, tendo como unidade interveniente
Gestora Operacional do Contrato, a SGP.

9.2.6. As  unidades  contratantes  devem  acompanhar,  conferir  e  fiscalizar  a  conformidade  da
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, na forma da Lei, bem como, deverão ser aferidos pelo agente fiscalizador
a  correção  dos  valores  praticados  em  razão  dos  serviços  que  tiverem  sido  realizados  em
determinado período.

9.2.7. Quando da homologação da licitação e assinatura do Contrato, os órgãos ordenadores de
Despesa designarão a Comissão de Recebimento do Objeto do Contrato de que trata o inciso I,
alínea “b”, do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, dentre os servidores lotados no próprio
órgão,  composta por no mínimo, três servidores,  sendo pelo menos 1/3 (um terço)  do quadro
efetivo da administração, com capacidade para exercer o ateste final dos serviços relacionados à
execução contratual, sob pena de responsabilidade solidária junto aos órgãos fiscalizadores, a
qual se responsabilizará pelo recebimento definitivo do objeto, mediante termo circunstanciado,
assinado pela maioria de seus membros, após a vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais e dos documentos comprobatórios encaminhados pelo órgão gestor do contrato,
observado ainda  o  disposto  no art. 69  da mesma  Lei, de  modo  a aferir  o atendimento  aos
princípios da legalidade, finalidade, eficiência e economicidade.

9.2.8. Dentre a comissão designada deverá haver pelo menos um servidor com conhecimentos básicos
de informática para consulta e acompanhamento do Sistema de Autogestão a ser disponibilizado via
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Web, permitindo assim a eficaz fiscalização do contrato para emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.2.9 Cabem as Unidades Contratantes a identificação do limite disponível para realização dos
serviços, conferência dos orçamentos executados, Conferência das Notas Fiscais com os relatórios
recebidos da SGP e realizar o processamento e pagamento das despesas.

9.2.10 O Gestor do Contrato poderá propor, fundamentado em fatos, a suspensão da prestação dos
serviços,  total  ou  parcialmente,  em  definitivo  ou  temporariamente,  bem  como,  designar
diligências  para  que  sejam  aplicadas  à  Contratada  as  penalidades  previstas  no  CONTRATO,
assegurado à Contratada, o direito de ampla defesa. 

9.2.11 O Gestor do Contrato poderá, sempre que julgar necessário, solicitar à Contratada a
apresentação de quaisquer documentos referentes aos serviços contratados na relação: empresa
contratada x Prefeitura de Porto Velho.

9.3 Da Fiscalização do Contrato

9.3.1  A  Fiscalização do Contrato se dará pela verificação dos procedimentos constantes neste
Termo de Referência, garantindo cumprimento de todas as obrigações nele contidas, sendo certo
que fiscalizará a execução dos serviços contratados, bem como o cumprimento das especificações
solicitadas, no sentido de corresponderem ao contratado, conforme atribuições e competências
definidas acima. 

9.3.2. A fiscalização,  não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita
execução do objeto deste instrumento.

9.3.3 Cabe ao Fiscal do Contrato solicitar de seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas  convenientes  para  o  caso  de  decisões  ou  providências  que  ultrapassarem  a  sua
competência; e proceder ao Recebimento Provisório do objeto do contrato, quando necessário, nos
termos do inciso I, alínea “a” do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.3.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não  implica  em  corresponsabilidade  da  Contratante  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  de
conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3.5.A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização,
durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação
pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

9.3.6. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna de fiscalização e/ou auditoria
externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito ao objeto deste
instrumento.

9.3.7. A avaliação será considerada pela ADMINISTRAÇÃO para aquilatar a necessidade de solicitar
à CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços prestados, para decidir sobre a conveniência
de renovar ou, qualquer tempo, rescindir o presente Contrato ou, ainda, para fornecer, quando
solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de
capacidade técnica em licitações públicas.

9.3.8.Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude  desta  responsabilidade,  exercer  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização  sobre  os
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

9.3.9.  Solicitar  à  contratada  a  substituição  de  qualquer  tecnologia  que  não  atenda  às
necessidades e especificações do Termo de Referência.

9.3.10.O Fiscal do Contrato se incumbirá de acompanhar a execução dos serviços, determinando à
Contratada as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como
anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior
hierárquico, conforme disposto nos §1º e §2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

9.3.11 O Fiscal do Contrato exercerá a fiscalização dos serviços contratados, além de, veri-
ficar a conformidade quanto aos prazos e vigências, garantias, modificações contratuais, como
também acompanhamento dos recursos necessários para cobertura contratual.
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9.3.12 Assegurar o efetivo cumprimento das obrigações da Contratada, realizando a supervisão das
atividades  por  ela  desenvolvidas  e  efetivando  avaliações  periódicas.  As  deficiências  e
irregularidades que forem constatadas serão comunicadas:

a) Verbalmente, para os casos rotineiros ou urgentes.
b) Por escrito, para as situações complexas, estipulando-se, quando pertinente, prazo cer-
to para a correção da irregularidade. As comunicações formais serão registradas no Diário
de Ocorrências ou por Carta Formal remetida à Contratada, sendo ainda válidas as corres-
pondências via e-mail, desde que este tenha sido devidamente registrado por informação
oficial da Contratada.
c) Por publicação no Diário Oficial do Município, no caso de recusa do recebimento da no-
tificação ou insucesso de remessa postal com Aviso de Recebimento.

9.3.13.O Fiscal do Contrato emitirá Relatório de Acompanhamento, até 5 (dias) dias úteis do
recebimento dos documentos comprobatórios por parte da Contratada, o qual conterá, no mínimo, as
seguintes informações: 

a) Relação das notas fiscais recebidas;
b) Detalhamento e totalização do valor relativo ao percentual da taxa de administração;
c) Detalhamento e totalização das glosas mediante sanções ou serviços com qualidade infe-

rior, danificados ou inadequados (anexando os documentos probantes pertinentes, sempre que pos-
sível), rejeitados na fiscalização;

d) Totalização geral da cobrança, com quadro resumo dos valores faturados;
e) Informações acerca do cumprimento, ou não, de todas as obrigações por parte da Contra-

tada;
f) Assinaturas de conferência e aprovação dos responsáveis, conforme definição deste Termo

de Referência.

9.3.14.A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência. 

10. DA EXECUÇÃO: 

10.1.  Para execução do contrato, a Contratada deverá tornar disponível sistemas tecnológicos
próprios  de  intendência,  fornecendo  serviços  de  manutenção  através  da  rede  credenciada
gerenciada por sistema informatizado, com metodologia de cadastramento, controle e logística,
compreendendo, dentre outros:

a) Ampla rede de estabelecimentos credenciados nas localidades mínimas do anexo B, equipa-
dos para aceitar transações de usuários do sistema;
b) Implantação de sistema integrado, em ambiente web, para veículos e maquinários compo-
nentes da frota oficial da contratante, proporcionando um controle eletrônico dos serviços
de manutenção;
c) Controle informatizado de sistemas integrados de gestão dos serviços de manutenção au-
tomotiva possibilitando à Contratada a emissão de relatórios financeiros, operacionais e
gerenciais, que permitam estrito e eficaz acompanhamento da situação de consumo e total
dos gastos envolvidos.

10.2.  Ainda para possibilitar a execução, a Contratada tornará disponível acesso a
software, em ambiente web para gerenciamento dos serviços de manutenção da Contratante,
cadastrando todas as informações necessárias que o integram.

10.3. A efetiva implantação do sistema de gerenciamento de manutenção deverá dar-se num prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato, incluindo o acesso a todos os
recursos  tecnológicos  e  ferramentais  necessários  à  plena  utilização  dos  sistemas  web  da
Contratada pelos servidores autorizados vinculados à Contratante.

10.4.  Os  serviços  deverão  ter  execução  iniciada  somente  após  autorização  e  aprovação  dos
serviços via sistema contratado, sendo tal aprovação de responsabilidade do Gestor Operacional
do Contrato (SGP), devendo ser obedecido o disposto na legislação trabalhista no desempenho,
inclusive a emanada do Ministério do Trabalho e a relativa à Medicina e Segurança do Trabalho,
ou legislação equivalente aplicável e em vigência.

10.5. Para fiel cumprimento do contrato, a Contratada deverá garantir todas as especificações do
objeto e responsabilidades dispostas neste Termo de referência, em especial ao disposto no item
2;
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10.6.A Contratada deverá indicar um telefone que possa ser acionado 24 horas, todos os dias da
semana, como suporte técnico para solução de eventuais problemas relativos ao Contrato, quer
seja por parte dos estabelecimentos credenciados, quer seja por parte da Contratante.

10.7.A  Contratada  deverá  indicar  o  preposto  para  acionamento  e  representação  perante  a
Administração, sobre qualquer assunto relativo ao Contrato, devendo o preposto se encarregar da
resolução das pendências, repasse das notificações e solicitações da Contratante bem como de
apresentação dos prazos formais para atendimento, nos casos de impossibilidade de atendimento
imediato.

10.8.O  sistema  fornecido  pela  contratada  deverá  permitir  a  informatização  dos  dados  de
quilometragem,  manutenção,  custos,  identificação  do  veículo,  identificação  do  condutor  e
respectiva unidade organizacional, datas e horários, e demais critérios dispostos neste Termo de
Referência.

10.9 A contratada deverá executar o atendimento e solução de problemas de assistência técnica no
prazo que não poderá ser superior a 6 horas (em dias úteis), considerando o horário comercial de
08h00min às 18h00min, devendo apresentar justificativa e solicitação de dilatação deste prazo
por escrito, quando for o caso, a ser analisado pelo Gestor Operacional do Contrato.

10.10.No  caso  de  descumprimento  às  normas  e  condições  estabelecidas,  após  as  devidas
notificações e ampla defesa, a CONTRATANTE as solicitações de modificação deverão ser atendidas
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento por escrito da mesma.

10.11.Os veículos e maquinários/equipamentos, passíveis dos serviços de manutenção elencados
neste Termo de Referência estão constantes no ANEXO A, bem como as características e unidades
proprietárias, e, caso a frota venha a ser aumentada, os mesmos serão incluídos no atendimento,
da mesma forma que deverão ser excluídos os que por qualquer razão deixarem de pertencer à
Frota.

11. DOS CRITÉRIOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA REDECREDENCIADA

11.1.  Os serviços de manutenção preventiva, corretiva e de assistência nos veículos oficiais
realizar-se-ão nas instalações do estabelecimento credenciado, e devem ser prestados por pessoal

qualificado, mediante emprego das técnicas compatíveis e ferramental adequado.

11.2 Todas as operações serão realizadas interativamente, via web, entre o sistema da Contratada
e o operador – autorizado pelo Gestor do Contrato – mediante opções de execução oferecidas.

11.3  A simples entrada do veículo na oficina não caracteriza a permissão de realização de
serviços, eis que poderão ocorrer as seguintes situações quando identificada a necessidade de
manutenção de veículos (em qualquer dos casos será solicitado o orçamento a ser elaborado pelo
estabelecimento, caso este dê entrada do veículo no local):

11.3.1.Solicitação direta de cotação via sistema, com lançamento próprio pelo Gestor Operacional
do Contrato, quando já realizada triagem e definição dos serviços necessários por equipe técnica
da Contratante e está puder permanecer de posse do veículo até que se obtenha a cotação prévia
de preços dos estabelecimentos cadastrados. Neste caso, o próprio Gestor do Contrato informará
ao sistema os serviços e/ou materiais necessários para orçamento, sendo encaminhado o veículo
diretamente ao estabelecimento com preços mais vantajosos;

11.3.2. Encaminhamento direto do veículo a estabelecimento para fins de manutenção, quando já
realizada triagem e definição dos serviços necessários por equipe técnica da Contratante, sendo,
neste caso, apresentado o formulário com indicação dos serviços para orçamento, a ser realizado
de imediato pela credenciada com lançamento no sistema, que aguardará a efetiva cotação de
preços para confirmação da proposta mais vantajosa e autorização para realização dos serviços,
se for o caso;

11.3.3  Encaminhamento do veículo para fins de levantamento das demandas de manutenção, com
avaliação dos serviços e/ou materiais necessários, quando não tenha sido possível a triagem da
equipe técnica da Contratante, sendo que, neste caso, somente após o levantamento é que a
credenciada procederá com o lançamento no sistema do seu orçamento para manutenção;

11.3.4  Encaminhamento  direto  de  determinados  veículos  à  concessionária  autorizada  pelo
respectivo  fabricante  do  veículo,  nos  casos  em  que,  pela  especificidade  do  serviço  ou
considerando a necessidade ou vantajosidade de manutenção da garantia do veículo os serviços de
manutenção  devem  ser  executados  pela  própria,  sempre  a  critério  da  análise  do  Gestor  do
Contrato.
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11.4  Para levantamento do preço de mercado e negociação de vantagens para a Administração
(consoante ao valor cobrado para manutenção do veículo), o estabelecimento receptor do veículo
ou  o  próprio  Gestor  Operacional  do  Contrato,  conforme  as  situações  indicadas  na  Cláusula
anterior, lançará no sistema web o orçamento dos serviços necessários a serem aplicados no
veículo, com a relação das peças, componentes e materiais a serem utilizados, bem como o volume
de tempo previsto para a realização do conserto, abrindo então a cotação de preços com alerta a
todos os estabelecimento do ramo cadastrados no sistema;

11.5 Os serviços somente poderão ser executados após o envio on-line/real time, pelas empresas
credenciadas  (estabelecimento  receptor  e  demais  interessados  da  linha  de  fornecimento
cadastrada), de orçamento detalhado, através dos menus eletrônicos apropriados existentes no
ambiente web da Contratada, e respectiva autorização pelo Gestor Operacional do Contrato, que se
pronunciará após imediata análise e avaliação dos orçamentos a ele submetidos previamente.

11.6. Os orçamentos solicitados pela Contratante deverão ser respondidos no sistema web em um
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas pelos estabelecimentos da rede credenciada solicitada,
conforme o ramo indicado na linha de fornecimento, informando ainda o custo do homem/hora a ser
empregado, para análise e aprovação do Gestor Operacional do Contrato.

11.7 A execução dos serviços, então, somente considerar-se-á AUTORIZADA com a prévia Autorização
de Orçamento (SO), expedida pelo Gestor Operacional do Contrato, o qual dará o “DE ACORDO” para
que o estabelecimento de proposta mais vantajosa execute os serviços.

11.8  Quando da entrega dos veículos na oficina, seu recebimento será efetuado através de
formulário próprio, em duas vias.

11.9  Ainda  no  momento  de  recebimento  do  veículo  (entrada)  na  oficina,  o  estabelecimento
credenciado  poderá  preencher  Checklist,  onde  constará  necessariamente  todos  os
itens/equipamentos e acessórios contidos no interior, inclusive os obrigatórios (macaco, chave
de roda, estepe, extintor e triângulo), bem como relacionar o estado geral do veículo, inclusive
de sua carroceria/lataria e capotaria/tapeçaria no ato de recebimento, identificando avarias e
arranhões do  veículo (ressalvas, caso haja divergência), o qual será conferido no ato de
devolução (saída) do mesmo, por representante do estabelecimento em conjunto com o representante
da administração, designado para sua retirada.

11.10. Caso o encaminhamento para execução dos serviços não disponha de triagem e definição dos
serviços, realizado previamente por equipe de mecânicos da Contratante, esta poderá, conforme a
disponibilidade, encaminhar a respectiva equipe para confirmação dos serviços e/ou materiais
levantados como necessidade pelo estabelecimento inicial, visando confirmar as prioridades a
serem autorizadas.

11.11 Da mesma forma, na indisponibilidade de equipe técnica, poderá redirecionar os veículos a
outros estabelecimentos para confirmação da demanda, confrontando as necessidades.

11.12. De qualquer modo, a realização do serviço ou troca de materiais só poderá ser iniciada
após emissão da Autorização de Execução dos Serviços, expedida pelo Gestor Operacional do
Contrato (SGP), quando analisada a cotação de preços.

11.13  A  equipe  técnica  da  Contratante  deverá  conferir,  sempre  que  possível,  os  serviços
prestados pelos estabelecimentos credenciados, a fim de confirmar a execução.

11.14  As peças, materiais, acessórios e outros a serem empregados no conserto dos veículos
deverão ser sempre originais, salvo em casos excepcionais em que, com autorização formal do
Gestor Operacional do Contrato, quando poderão ser empregados genuínos e similares.

11.15. As peças e acessórios que forem substituídos deverão ser disponibilizados à fiscalização
do contrato, para que no momento do recebimento do serviço verifique as peças empregadas, ateste
a substituição e real necessidade das mesmas, inclusive as peças dadas como parte do pagamento
que também deverão estar disponíveis à verificação da fiscalização.

11.16. No ato da devolução do veículo, o estabelecimento credenciado deverá proceder à entrega
ao usuário das peças substituídas nos veículos que não foram dadas como parte do pagamento, bem
como dos certificados de garantia e relação de peças utilizadas com identificação de marca e
modelo.
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11.17.  Caso os serviços executados ou as peças empregadas apresentem problemas e/ou defeitos
dentro  do período de  garantia, esses deverão ser refeitos e/ou substituídos em prazo não
superior ao do primeiro concerto, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.

11.18.  Todos os serviços executados ou materiais fornecidos pelas oficinas e concessionárias
credenciadas pela Contratada, estarão sujeitos à aceitação pelo Gestor ou fiscal do contrato,
que aferirá se aqueles satisfazem o padrão de qualidade desejável e necessário, em cada caso.

11.19.  Na hipótese de não aprovação dos serviços, conforme previsto acima, as oficinas e as
concessionárias credenciadas pela Contratada, obrigar-se-ão a realizar os serviços, bem como
providenciar a substituição das peças, materiais ou acessórios, arcando com todas as despesas
decorrentes, devendo tomar estas providências tão logo seja comunicado à Contratada e notificado
o estabelecimento da não aceitação dos serviços pelo Fiscal/Gestor do Contrato.

11.20.  Os  prazos  para  execução  das  manutenções/reparos  necessários  nos  veículos  devem  ser
estabelecidos de comum acordo com a Contratada, levando-se em consideração o grau de avaria nos
mesmos, a Tabela Tempária (quando nela definido) e as condições mercadológicas. Contudo, os
serviços simples e/ou de pequena monta (manutenção “preventiva”) deverão ser efetuados sempre
dentro de um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo que para a manutenção “corretiva”
o prazo não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) horas, contadas a partir da aprovação
do orçamento, sem prejuízo a serviços que demandem maior tempo, desde que previamente informados
ao Gestor Operacional do contrato.

11.21. Os veículos da CONTRATANTE só poderão ser testados num raio de até 20 km do local onde
está sendo executado o serviço.

12. DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CREDENCIADA

12.1Para execução do serviço, conforme ramo de atuação (linha de fornecimento) e Ordens de
Serviço emitidas deverão ser disponibilizados pelos estabelecimentos credenciados, no mínimo, os
seguintes equipamentos e instalações:

12.2. Mecânica/Elétrica
12.2.1. Equipamento de análise eletrônica e diagnóstico (para análise e leitura das partes
elétrica e eletrônica do veículo);
12.2.2. Multímetro;
12.2.3. Lavadora de peças;
12.2.4. Macaco para motor;
12.2.5. Medidor de pressão do sistema de arrefecimento;
12.2.6. Medidor de compressão de cilindros;
12.2.7. Medidor de pressão para sistema de injeção eletrônica;
12.2.8. Elevador de veículos;
12.2.9. Equipamento para limpeza e regulagem de bicos injetores.

12.3 Tapeçaria/Funilaria
12.3.1. Rebitador;
12.3.2. Tracionadores: conjunto para reparo de carroceria;
12.3.3. Ventosas para manuseio de vidros;
12.3.4. Máquina e/ou equipamento para soldagem, etc.

12.4. Pintura
12.4.1. Cabine de pintura e estufa de secagem;
12.4.2. Pistola
12.4.3. Compressor
12.4.4. Laboratório de Tintas, etc.

12.5 Serviços em Geral (incluindo as demais linhas de fornecimento)
12.5.1. Iluminação adequada
12.5.2. Sistema de proteção contra incêndio dentro dos padrões do corpo de bombeiros;
12.5.3. Ferramentas adequadas para cada tipo, ano e modelo do veículo.

13. DA DEFINIÇÃO DO PREÇO DA REDE CREDENCIADA

13.1.  Nenhum  orçamento  inicial  da  oficina  receptora  será  aprovado  imediatamente,  devendo
primeiro ser realizada a cotação de preços on-line junto aos demais estabelecimentos, visando
apurar a proposta mais vantajosa, de acordo com o valor de mercado, devendo ainda os preços
inicialmente ofertados serem compatíveis com os valores de desconto apurados na disputa do
certame.
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13.2.  Desta maneira, o Gestor Operacional do Contrato somente autorizará o fornecimento ou a
execução de serviço, cujo preço for compatível com o estabelecido na licitação, devendo, em cada
autorização,  restar  demonstrada  a  compatibilidade,  através  da  comparação  do  preço  final
proposto.

13.3.  Para  fins  de  aprovação dos  serviços,  os  preços  unitários  das  peças,  componentes,
acessórios, materiais deverão  ser inferiores, ou pelo menos, iguais aos preços oficiais do
fabricante/montadora  (ou  sistema  AUDATEX)  com  a  aplicação  mínima  do  desconto  obtido  na
licitação, podendo, ainda, ser aprovados orçamentos com valores abaixo desses parâmetros. 

13.4.  Para fins de aprovação dos serviços  (MÃO DE OBRA),  os preços unitários dos serviços
deverão ser inferiores ou, pelo menos iguais aos preços da HORA/HOMEM, por tipo de veículo com a
aplicação do desconto obtido na licitação, podendo, ainda, ser aprovado orçamentos com valores
abaixo desses parâmetros.

13.5. Quando não for possível a comparação de preços com tabelas ou preço praticado, o gestor
deverá efetuar pelo menos 03 (três) cotações de preços de mercado para o serviço ou fornecimento
específico, a fim de alimentar um banco de informações para comparações futuras. 

13.6.  O Contratante deverá adquirir as peças ou acessórios atentando para o melhor desconto
ofertado pela rede credenciada, sendo considerada como critério a proximidade do local onde o
serviço  será  executado,  avaliando-se  o  custo/benefício  bem  como  o  parâmetro  de  preços
estabelecidos neste termo.

13.7. No caso de comprovada a necessidade de aquisição de peça ou acessório original (material
com as mesmas características, especificações e fabricante do que compõe a montagem original do
veículo) que não seja contemplada com código da montadora (número de peça) na tabela de Preços
Oficial da respectiva montadora, ou não seja contemplada pelo sistema AUDATEX a cotação do menor
preço ficará a cargo do Gestor Operacional do Contrato.

13.8.  A  fiscalização  de  preços  ficará  a  cargo:  primordialmente,  pelo  Gestor  do  Contrato;
definitivamente pelo fiscal designado pela unidade contratante.

13.10. Todos os estabelecimentos integrantes da rede credenciada da Contratada deverão ser por
ela reembolsados, inexistindo qualquer vínculo ou obrigações financeiras entre o Contratante e
tais prestadores de serviços.

14. DO LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1 O atendimento aos serviços de manutenção solicitados, inclusive fornecimento de materiais,
deverá  ocorrer  em  rede  de  estabelecimentos  (oficinas  multimarcas,  centros,  automotivos,
concessionárias) credenciados e disponibilizados pela Contratada em todo o Município de Porto
Velho, e demais municípios do Estado de Rondônia, conformeanexo B e, outros solicitados conforme
necessidade do contratante, bem como, nos casos de emergência e, naqueles cuja realização
tornar-se imprescindível, aos sábados, domingos, feriados e fora do horário de expediente e/ou
em locais onde ocorrerem quebras ou defeitos nos veículos, especialmente quando se tratar de
serviço de guincho e socorro mecânico.

15. DOS PRAZOS

15.1. A implantação do sistema de gerenciamento da manutenção automotiva deverá ocorrer em até
30 (trinta) dias corridos após assinatura do contrato, incluindo a instalação de todos os
equipamentos  e  insumos  necessários  à  operação  do  sistema,  o  credenciamento  da  rede,  e  o
credenciamento e treinamento dos gestores e condutores.

15.2.  O  início  efetivo  da  prestação  dos  serviços  dar-se-á  com  a  implantação  do  sistema,
devidamente testado e aprovado pela Contratante.

15.3 O prazo para atendimento e solução de problemas de assistência técnica pelo contratado não
poderá ser superior a 6 horas em dias úteis, considerando o horário comercial de 8 horas às 18
horas, devendo apresentar justificativa e solicitação de dilatação deste prazo por escrito,
quando for o caso, cabendo à análise do Gestor do Contrato sua aprovação.

15.4 A empresa vencedora deverá, antes da assinatura do contrato, apresentar, à fiscalização do
contrato, para aprovação, cronograma discriminando todas as fases e prazos para a efetiva
implantação do sistema, observadas as disposições constantes neste documento.
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16. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

16.1. Da Contratada

16.1.1.  A Contratada, além do fornecimento do objeto definido neste documento, e de todos os
serviços necessários para a sua perfeita execução, sem prejuízo de todas as obrigações inerentes
ao serviço definidas neste Termo de Referência, obriga-se a:

16.1.2.  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente, sendo que o estabelecimento credenciado responde solidariamente com a Contratada por
quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à Contratante, por dolo ou culpa, bem como por
aqueles que venham a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.

16.1.3.Realizar os serviços em caráter contínuo, mediante Ordem de Serviço, autorizada pelo
Gestor Operacional do Contrato.

16.1.4. Executar os serviços objeto desta licitação a todas as unidades contratantes nela
compreendidas, mantendo a distinção contratual entre cada contrato (cada qual) para fins de
atendimento, faturamento, pagamento, etc., reconhecendo não haver vínculo entre as mesmas quanto
aos  contratos  oriundos  do  certame  licitatório,  por  se  tratarem  de  unidades  orçamentário-
financeiras distintas, a não ser a coincidência de um único Gestor Operacional do Contrato pré-
definido.

16.1.5. Atender às determinações da fiscalização do Gestor do Contrato e providenciar a imediata
correção das deficiências apontadas pela fiscalização quanto à execução dos serviços.

16.1.6. Atender através de telefone, e-mail, fax ou pessoalmente na sede do Gestor do Contrato,
diante  dos  meios  oficialmente  repassados,  às  solicitações,  de  acordo  com  a  necessidade  e
complexidade do serviço.

16.1.7.  Manter  entendimento  com  a  Contratante  e  Rede  Credenciada,  objetivando  evitar
interrupções, paralisações ou transtornos durante a execução dos serviços.

16.1.8. Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos seguindo ordens e orientações da
Contratante.

16.1.9. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o objeto
Contratado.

16.1.10. Prestar diretamente todos os serviços mencionados nos subitens supracitados, desde que
o ramo de atividade seja compatível com a execução do serviço.

16.1.11. Prestar os serviços de acordo com a demanda, necessidade, interesse e características
definidos e informados pela Contratante.

16.1.12.  Possibilitar a fiscalização da execução do objeto contratado, o que não diminui ou
substitui a responsabilidade daquela decorrente das obrigações assumidas.

16.1.13. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do
objeto deste instrumento, mesmo que para isso outra solução não prevista no contrato tenha que
ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante, desde
que sob inteira responsabilidade da CONTRATADA.

16.1.14.  Manter,  durante  toda  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação.

16.1.15. Executar dentro da melhor técnica e qualidade os serviços necessários a realização do
objeto do Contrato.

16.1.16. Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros e ao patrimônio do Contratante, por
negligência ou imprudência de seus empregados, pelo seguro contra quaisquer tipos de acidentes
que possam ocorrer ao seu pessoal.

16.1.17.  Analisar,  sempre  que  exigido,  a  substituição  de  seus  empregados,  cuja  atuação,
permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios.

16.1.18.  Assumir  inteira  responsabilidade  por  despesas  diretas  ou  indiretas,  tais  como:
salários, seguros, transporte, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas,
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previdenciários e de classes, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho do objeto da contratação.

16.1.19. Assumir quaisquer danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Porto Velho ou a
terceiros, quando for constatado que tenham sido ocasionados em decorrência da execução dos
serviços, ou causados por seus profissionais ou prepostos.

16.1.20.  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicionais a Contratante.

16.1.21.  Comunicar no prazo de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas, por escrito quaisquer
alterações ou acontecimento que impeçam, mesmo que temporariamente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativas à execução do contrato, total ou parcialmente.

16.1.22.  Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em decorrência da espécie, forem vítimas
seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

16.1.23. Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas,
bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria
objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de
qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes.

16.1.24. Designar e o manter Supervisor responsável (preposto – art. 68, da Lei 8.666/93), a
partir da data da assinatura do contrato, que se reportará diretamente ao Gestor do contrato,
para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade
técnica e disciplinar da atuação dos trabalhadores, com poderes de representante ou preposto
para tratar com o Contratante.

16.1.25.  Atender  com  presteza  as  reclamações  sobre  a  qualidade  dos  serviços  executados,
inclusive eventuais falhas em seu sistema, providenciando a sua imediata correção, sem ônus para
a Administração.

16.1.26. Responsabilizar-se única e exclusivamente pela manutenção, conservação de qualquer
gênero ou espécie necessária a manter sempre os equipamentos e softwares relativos ao objeto
contratado em condições de uso, não podendo a qualquer título cobrar ou faturar em contra
cobrança da Contratante.

16.1.27. Apresentar ou disponibilizar via sistema informatizado, sempre, junto à Nota Fiscal,
para ser verificado e rubricado pelo Gestor do Contrato, todas as Ordens de Serviço e Notas
Fiscais emitidas pelos estabelecimentos credenciados prestadores dos serviços.

16.1.28. Colocar à disposição da Contratante, quando da ocorrência de parada por manutenção ou
conserto técnico, outro objeto (software, equipamentos, etc.) igual ou semelhante ao Contratado,
observando-se os pedidos previstos de manutenção.

16.1.29. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços.

16.1.30.  Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia
recente,  e  provendo-os  dos  Equipamentos  de  Proteção  Individual  -  EPI’s,  conforme  o  caso,
especialmente para apresentarem-se nas instalações da Contratante.

16.1.31.  Manter  todos  os  equipamentos,  softwares  e  ferramentas  necessários  à  execução  dos
serviços, em perfeitas condições de uso.

16.1.32. Executar todos os serviços com esmero e correção, refazendo tudo que for impugnado pela
fiscalização por não corresponder ao contratado.

16.1.33. Permitir ao servidor credenciado pela Contratante, fiscalizar os serviços objeto deste
contrato,  que  estiverem  sendo  executados  sob  sua  responsabilidade,  prestando  todos  os
esclarecimentos solicitados  e atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar,
recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não esteja de
acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos
usuários ou de terceiros.

16.1.34. Aceitar auditagem nos seus controles e documentação fiscal referentes aos serviços por
parte de representante designado da Contratante, quer sejam internos ou externos dos órgãos
competentes.
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16.1.35.  Prestar  assistência  técnica  de  forma  a  permitir  o  acesso  on-line  ao  sistema  de
gerenciamento da frota em todas as localidades do Município de Porto Velho.

16.1.36. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus referente aos direitos de propriedade
industrial, marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por
sua violação, suas conseqüências e efeitos jurídicos, devendo por eles responder, e defender o
contratante em juízo, ou fora dele, contra reclamações relacionadas com o assunto.

16.1.37.Manter, sob a sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão e direção da execução
completa e eficiente do contrato, inclusive de todos os elementos necessários à manutenção e o
correto funcionamento dos sistemas empregados.

16.1.38. Responsabilizar-se integralmente por todo o investimento necessário à implantação do
sistema, tais como: instalação, gravação e transmissão de dados, migração, backup, segurança,
credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema e treinamento do pessoal
e fornecimento de manuais de operação.

16.1.39. Aceitar inspeção de vistoria, laudo técnico a ser realizado nos veículos consertados /
recuperados, que tenham envolvimento em acidente automobilístico, tendo resultado danos de média
monta, assim entendidos os danos sofridos pelo veículo quando forem afetados os seus componentes
mecânicos e estruturais, envolvendo substituições de equipamentos de segurança especificados
pelo fabricante.

16.1.40.  Guardar sigilo sobre as informações da Contratante constantes do seu banco de dados
devendo mantê-las arquivadas e disponíveis ao Contratante, após a extinção do contrato, por no
mínimo, 05(cinco) anos ou lhe fornecendo backup total dos dados. Desta forma, à Contratada serão
vedados, sob pena de rescisão e aplicação de penalidade cabível, a divulgação e o fornecimento
de dados e informações referentes aos serviços objeto do contrato.

16.1.41.  Garantir  que  não  seja  executada  qualquer  manutenção  em  veículos  que  não  estejam
cadastrados na frota do Contratante, devendo tal situação ser detectada automaticamente pelo
sistema de gestão.

16.1.42.  Oferecer suporte técnico (presencial ou por telefone) e acesso remoto, sem custo,
durante a vigência contratual, a ser realizado por profissional devidamente autorizado pela
Contratada, objetivando subsidiar o uso do sistema e a aferição quanto aos indicadores de
desempenho na gestão da frota.

16.1.43. Proporcionar ao Gestor do Contrato pleno acesso às informações do sistema, inclusive
para a  extração,  a  qualquer  tempo,  de  relatórios  referentes  aos  serviços  prestados,
discriminados, com  os  respectivos custos, conforme parâmetros definidos, não podendo haver
limitações para qualquer período solicitado.

16.1.44. Disponibilizar permanentemente  ao  Gestor  do  Contrato,  por  meio  de  mídia
eletrônica, todos os dados operacionais e financeiros da frota, obtidos durante a vigência do
contrato, mantendo-a disponível, inclusive, após o seu término.

16.1.45.  Disponibilizar,  sem  ônus  ao  contratante,  as  atualizações  das  funcionalidades  do
software e de todas as alterações do sistema.

16.1.46.  Promover  o  cadastramento  dos  funcionários  que  terão  acesso  ao  sistema,  bem  como
responsabilizar-se pela troca da senha dos mesmos, em caso de desligamento, férias ou troca de
departamentos conforme informado pelo Gestor Operacional do Contrato (SGP).

16.1.47. Fornecer tantas senhas quantas forem solicitadas, além da previsão inicial  pela
contratante, sem qualquer ônus adicional.

16.1.48.  Manter a listagem eletrônica atualizada, via internet, da rede de credenciados e
integrados  ao  sistema  eletrônico  de  gerenciamento,  informando  as  eventuais  inclusões  e
exclusões.

16.1.49. Autorizar a realização dos serviços junto às oficinas credenciadas, logo após aprovação
do orçamento pelo Gestor Operacional do Contrato (SGP).

16.1.50.  Responsabilizar-se pelo fiel e pontual pagamento à rede credenciada pelos serviços
prestados e fornecimento de peças e acessórios.
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16.1.51. Garantir que toda a rede credenciada colocada à disposição da Prefeitura Municipal de
Porto Velho seja formada por empresas idôneas, respondendo subsidiariamente pela inobservância
das normas vigentes por quaisquer das unidades da rede credenciada em relação ao contrato
avençado.

16.1.52. Fornecer ao Gestor do Contrato todo o material e documentação técnica necessária para a
perfeita administração e acompanhamento do Contrato, tais como códigos de peças, tabela de
preços do fabricante, códigos e rotinas de operação, planos de manutenção recomendados pela
fábrica, a Lista ou Tabela de Tempo de Serviço e reparos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis após a solicitação formal.

16.1.53. Entregar a Contratante, ao término do contrato, todos os dados relativos à gestão da
frota devidamente compilados, organizados, em meio eletrônico/mídia magnética, relativos ao
período contratual.

16.1.54. Submeter os equipamentos e softwares fornecidos à aprovação de equipe técnica designada
pelo Gestor do Contrato, quando for solicitado.

16.1.55. Fiscalizar periodicamente a atuação de cada unidade da rede credenciada visando aferir
a capacidade técnica de prestação de serviços executados nos veículos da Contratante.

16.1.56. São da exclusiva responsabilidade da Contratada todas as despesas com:

16.1.56.1. Disponibilidade de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços;

16.1.56.2.  Operação e controle dos sistemas web utilizados, o que inclui todos os recursos
técnicos, materiais e humanos;

16.1.56.3. Manutenção permanente de modo a não incorrer na descontinuidade dos serviços durante
a execução contratual;

16.1.56.4.  Todas as despesas com custos diretos e indiretos requeridos para a execução dos
serviços objeto do Contrato;

16.1.56.5.  Disponibilidade de acesso ao Sistema AUDATEX MOLICAR ou outro instrumento hábil
similar, composta por uma ferramenta que possibilita ao gestor/fiscal efetuar consulta on-line,
tanto à tabela de preços dos fabricantes de peças, quanto à tabela de tempos de mão de obra
padrão (Tabela Tempária), conforme informação técnica do Sindicato da Indústria e Reparação de
Veículos e Acessórios;

16.1.56.6. Credenciamento e suporte aos estabelecimentos para atendimento da Frota.

16.1.56.7 Providenciar o credenciamento de novas empresas através de solicitações oriundas do
Gestor Operacional do Contrato (SGP), bem como, atender ao pedido de credenciamento dos próprios
estabelecimentos  credenciados,  afim  de  ampliar  o  rol  de  credenciadas  para  realização  dos
serviços. 

16.1.56.8 A  contratada  deverá  atender  às  solicitações  de  credenciamento  de  novos
estabelecimentos realizadas pelo Gestor Operacional do Contrato (SGP) a qualquer tempo, devendo
este ser efetivado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir recebimento da
solicitação, desde que cumpridas as exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

16.2. Da Contratante

16.2.1. A Administração obriga-se a:

16.2.2.Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

16.2.3.Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual.

16.2.4.Expedir as Autorizações das Ordens de Serviço.

16.2.5.Providenciar o pagamento das faturas aprovadas de prestação dos serviços, de acordo com
as  condições  de  preços  e  prazos  estabelecidos  neste  Termo,  desde  que  cumpridas  todas  as
formalidades  e  exigências  do  contrato,  salvo  justificativa  fundamentada  e  aprovada  pelo
Ordenador de Despesas.
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16.2.6. Efetuar o pagamento/cobrança de multas aplicadas, nos termos deste Termo de Referência,
no mês seguinte ao de sua ocorrência e na mesma data de vencimento da fatura mensal, salvo no
caso de atraso justificado.

16.2.7. Permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para
tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados;

16.2.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o contrato;

16.2.9.  Receber as solicitações de serviço, proceder à devida análise, quanto à necessidade,
finalidade  e  interesse  público,  para,  somente  então,  emitir  autorização  de  execução  à
Contratada, obedecidas as competências pré-definidas neste Termo de Referência.

16.2.10.  Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente os serviços contratados;

16.2.11. Fornecer ao contratado, após a lavratura do contrato, o cadastro completo dos veículos
contendo todos os dados necessários à execução do objeto deste certame, bem como toda e qualquer
alteração referente à frota durante a vigência do contrato.

16.3.12.  Conferir, receber e atestar, por intermédio dos funcionários previamente indicados,
documentos apresentados pela Contratada para a execução dos serviços.

16.3.13.  Manifestar-se  formalmente  em  todos  os  atos  relativos  à  execução  do  Contrato,  em
especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo.

16.3.14.Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

16.3.15. Auxiliar, sempre que possível, na ampliação da rede credenciada, através do Gestor do
Operacional do contrato.

17. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

17.1.  O  faturamento será  constituído  de  valor  apurado  mensalmente com  base  única  e
exclusivamente  nos  serviços  previamente  autorizados  pelo  Gestor  Operacional  do  Contrato,
incluindo  a  taxa  de  administração da  Contratada  e  todos  os  custos  diretos  e  indiretos
pertinentes  à  prestação  dos  serviços,  comprovadas  mediante  a  apresentação  de  Notas
Fiscais/Faturas POR UNIDADE CONTRATANTE (por Contrato) pela contratada em 02 (duas) vias (ou
outra, com descrição detalhada de todos os serviços prestados, desde que atenda a legislação
tributária vigente), devendo conter no corpo da nota fiscal/fatura, a descrição do objeto,
número do contrato e processo, para aceite, até o dia 05útil (cinco) do mês subsequente ao uso
(cada mês).

17.2.  Serão enviadas pela empresa contratada 3 notas fiscais/ faturas distintas, sendo elas:
REEMBOLSO DE PEÇAS / REEMBOLSO DE SERVIÇOS / TAXA ADMINISTRATIVA e, deverão vir acompanhadas dos
relatórios analíticos referentes a essas Notas Ficais e das notas fiscais originárias emitidas
pela rede credenciada que deram origem a tais faturamentos (peças e serviços), e ainda dos
seguintes documentos da empresa CONTRATADA: Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Certidão Negativa
das Fazendas Estadual, Municipal e Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
Declaração de Domicílio Bancário (DDB), sendo aceitas as Certidões Positivas com efeito de
negativas, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos, e demais obrigações legais.

17.3. Cada faturamento gerado com base mensal deverá demonstrar a consolidação financeira dos
serviços executados em cada contrato (por unidade contratante/), acompanhadas do relatório das
transações efetuadas pela rede credenciada, no período de referência.

17.4 O Gestor do Contrato procederá com o recebimento e conferência das Ordens de Serviço e Re-
latório de Recebimento, conforme competências definidas neste Termo de Referência, consoante aos
valores e serviços mencionados no documento fiscal apresentado pela Contratada, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento dos respectivos documentos, procedendo ao
atesto de conformidade pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93, en-
caminhando para fins de pagamento e procedendo com a glosa respectiva aos serviços irregulares
ou carentes de comprovação.

17.5. Deverá ser disponibilizado via sistema fornecido pela contratada todas às notas fiscais
referentes aos serviços prestados ou peças fornecidas pela rede credenciada no período referente
ao fechamento da fatura sendo as mesmas atestadas na origem pela administração (contratante), a
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fim de facilitar a consolidação dos valores que deverão ser exatamente iguais aos da  NOTAS
FISCAIS/FATURAS repassadas pela contratada (item 17.2.), uma vez, que as mesmas são geradas com
base no consumo efetivo realizado pelas  unidades contratantes na rede credenciada.

17.6. A liquidação e processamento da despesa correspondente ao valor mensal apurado e conferido
pelo Gestor do Contrato, deduzindo as glosas e sanções aplicadas que porventura tenha sido
verificadas no mês, serão efetuados por cada Unidade Contratante que procederá ao ateste de
conformidade pela comissão de recebimento, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93,
deduzindo as glosas e sanções aplicadas que porventura tenham sido verificadas no mês, quando
encaminhará os documentos para análise da Controladoria Geral do Município se necessário, a qual
deverá efetuar a análise e emitir parecer, devolvendo os autos para fins de inclusão na ordem
cronológica de pagamento caso não haja apontamentos do Controle; ou regularização e posterior
inclusão para pagamento, no caso de apontamentos do órgão de controle.

17.7. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado
para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser
contado a partir de data da reapresentação do mesmo.

17.8.  Caso  se  constate  erro  ou  irregularidade  de  parcela  pequena  na  Nota  Fiscal,  a
ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com
a glosa da parte que considerar indevida.

17.9. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins
de atendimento das condições contratuais.

17.10.  Cada  Unidade  Contratante  pagará  mensalmente  à  contratada  o  valor  total  dos  itens
consumidos  e  dos  serviços  efetivamente  executados  de  manutenção  dos  veículos,  na  forma
estabelecida no Contrato, incluído nesse total o valor de peças de reposição utilizadas e demais
itens indicados no Termo de Referência, e o valor correspondente à Taxa de Administração fixada.

17.11. O valor correspondente à Taxa de Administração será calculado aplicando-se o percentual
fixo definido para variável (taxa de administração) na licitação, sobre o valor total dos
produtos e serviços indicados na fatura.

17.12. Na fatura deverá ser destacado o serviço prestado pela contratada, remunerado por taxa de
administração, no qual se aplica o imposto municipal sobre prestação de serviços de qualquer
natureza (ISS), e os serviços e fornecimentos efetuados pela rede credenciada, os quais serão
repassados à Contratada como ressarcimento ao pagamento efetuado à rede credenciada, obedecendo-
se ao que prescreve a legislação tributária, para esses casos.

17.12.1. Também se aplica o imposto Municipal sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza
(ISS)  nas  faturas  (notas  fiscais)  referente  ao  reembolso  de  serviços  prestados  pela  rede
credenciada.

17.13.  O valor percentual relativo à taxa de administração será fixo e irreajustável.

17.13.1 O valor percentual relativo ao desconto sobre peças, componentes, acessórios e materiais
será fixo e irreajustável, devendo ser aplicado ao preço de tais itens, constantes das tabelas
de preço à vista das Fábricas/ Montadoras ou subsidiariamente os preços constantes no sistema
AUDATEX  na  data  do  encaminhamento  do  orçamento  para  aprovação  pelo  gestor  de  frota  do
órgão/entidade.

17.13.2Quaisquer  tributos  ou  encargos  legais  criados,  alterados  ou  extintos,  bem  como  a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas durante a execução dos contratos, de
comprovada  repercussão  no  preço  da  hora/homem  e  serviços  de  reboque/guincho  implicarão  na
revisão destes para mais ou para menos, conforme ocaso.

17.14.3Os preços máximos da hora/homem e serviço de reboque/guincho serão passíveis de revisão,
quando das renovações contratuais, para mais ou para menos, mediante demonstração por parte da
CONTRATADA da maior onerosidade para execução dos serviços, decorrente seja de aumento dos
preços para realização dos serviços no mercado local, ou de fato excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, de forma justificada e por escrito, utilizando estudos técnicos
devidamente documentados.

17.14.  O  pagamento  da  Nota  Fiscal correspondente  ao  valor  definitivo  processado  pela
Administração se dará através da Secretaria Municipal de Fazenda– SEMFAZ ou setor equivalente
(conforme  o  caso),  mediante  emissão  de  Ordem  Bancária,  obedecendo  à  ordem  cronológica
estabelecida,  no prazo de    30 (trinta) dias   contados a partir da data final do período de  
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adimplemento de cada parcela, consoante ao definido nos art. 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei
Federal nº 8.666/93.

17.15.  Nenhum pagamento controverso será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito ao pleito do reajuste de preços ou correção monetária.

17.16. Na hipótese das notas fiscais/faturas/documentos apresentados conterem erros ou dúvidas
quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertida
no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da futura CONTRATADA de reapresentar, para
cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas. Neste caso restabelecem-se os
prazos acima elencados contado a partir do recebimento, para efetuar uma análise e o pagamento,
conforme a fase processual correspondente.

17.17. A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum compromisso
que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à
exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

17.18.  Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância,
pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

17.19. A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os
pagamentos à CONTRATADA, conforme o caso e exigências legais.  

17.20.  Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicação das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100)
365

EM = I x N x VP, 

onde:
I = Índice de atualização financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

17.22.  O não pagamento à rede credenciada autorizará a cada unidade contratante a reter os
pagamentos devidos à Contratada, até a devida comprovação da quitação de todos os débitos
relativos ao seu contrato especificamente, sem prejuízo do direito da promoção de ação penal de
apropriação indébita e das sanções cabíveis, visando a não suspensão da execução dos serviços à
Contratante por parte da credenciada.

17.23. A Contratada não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros,
dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem auferidos em função dos
serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do
gestor do contrato.

17.24. Independente dos relatórios que acompanham a Nota Fiscal, a Contratada deverá informar
mensalmente o Gestor do Contrato, em relatório sintético, o valor totalizado das despesas com
serviços de manutenção, e com fornecimento de peças à frota da Prefeitura Municipal de Porto
Velho, consolidado por Unidade Contratante (contrato/órgão) e por mês, totalizando o valor do
contrato executado até o momento.

17.25.  Sem prejuízo do acima definido, a Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente
acompanhada das seguintes comprovações:

17.25.1. Regularidade  fiscal,  mediante  consulta  aos  sítios  eletrônicos  oficiais  ou  à
documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;
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17.25.2. Cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura
que tenha sido paga pela Administração; e

17.25.3. Respectivas Ordens de Serviço.

17.26.  O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS
poderá ensejar o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis,
conforme o caso e legislação vigente.

17.27. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura só será contado da data de sua validação,
considerando o trâmite administrativo.

17.28.  A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições
financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

17.29.  Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância,
pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

17.30. Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições que permitir a
legislação sobre todos os pagamentos à Contratada. 

17.31. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

17.32. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa MPOG n° 05/2017, será efetuada a
retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

17.33. Não produziu os resultados acordados;

17.34. Deixar de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;

17.35. Deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ÓRGÃOS LICITANTES: 

18.1.  Para  a  contratação  dos  serviços,  cada  unidade  contratante  (secretarias  e  órgãos
municipais) utilizará os recursos financeiros provenientes da sua dotação orçamentária própria.

18.2. Os recursos financeiros estimados para contratação deste objeto correrão por conta da
Administração, cujos Programas de Trabalho, Fontes de Recurso e Elementos de Despesas constarão
nos respectivos contratos e notas de empenho da despesa a serem emitidos por cada Unidade
Contratante,  observadas  as  condições  estabelecidas  no  processo  licitatório,  podendo  ser
alteradas no curso da contratação, diante dos remanejamentos, demandas e projetos de Lei que
porventura ocorram, mantendo-se o contrato originário de cada órgão.

18.3.Os  recursos  orçamentários  para  atender  as  contratações  oriundas  deste  procedimento
licitatório estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2019e no Plano
Plurianual de Ação Governamental, garantidos para este exercício e os seguintes, através dos
elementos de despesa 339039 – (Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica) e 339030 – (Aquisição de
Material de Consumo). Os órgãos e Programas de Trabalho previstos para atendimento mediante esta
licitação são os abaixo elencados:

 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022, Porto Velho/RO
 Fone (69) 3901-3069

e-mail: pregoes.sml@gmail.com



Processo n.º 02.0351/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

ÓRGÃO P.A  ELEMENTO DE DESPESA  FONTE DOS RECURSOS 

CGM 03.01.04.122.007.2.183 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

FUNCULTURAL 02.21.13.122.007.2.303 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

PGM 04.01.04.122.007.2.001 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

16.01.04.122.347.2.920 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

16.31.18.542.350.2.912 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

16.31.18.542.352.2.917 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.07

SEMAD 07.01.04.122.007.2.001 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

SEMAGRIC (SEMI) 16.01.04.122.347.2.902 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

SEMASF 12.01.08.122.007.2.001 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

16.01.11.344.348.2.856 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

16.01.04.122.347.2.901 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

SEMED 09.01.12.122.313.2.713 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.01

SEMES 13.01.27.122.007.2.001 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

SEMFAZ 06.01.04.122.007.2.001 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

SUOP (SEMISB) 10.01.15.451.075.2.145 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.23 / 01.00

SEMUSB (SEMISB) 10.01.15.122.007.2.303 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

SEMPOG 05.01.04.122.338.2.865 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

SEMTRAN 14.01.04.122.007.2.001 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 / 01.23

SEMUR 18.01.16.122.007.2.724 3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 (RECURSOS DO TESOURO)

08.31.10.301.317.2.664 3.3.90.30 / 3.3.90.40

08.31.10.302.329.2.669 3.3.90.30 / 3.3.90.41

08.31.10.302.329.2.280 3.3.90.30 / 3.3.90.42

08.31.10.301.335.2.672 3.3.90.30 / 3.3.90.39

08.31.10.122.336.2.675 3.3.90.30 / 3.3.90.39

02.01.04.122.007.2.001

02.01.04.122.007.2.813

02.01.04.122.293.2.819

SGG (GABINETE DO 
PREFEITO)

3.3.90.30 / 3.3.90.39 01.00 / 01.94

TABELA DETALHADA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TABELA COM INFORMAÇÕES DETALHADAS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBERTURA DAS DESPESAS

SEMA (SEMI)

SEMUSA 01.07 / 01.23 / 01.94

SEMDESTUR (SEMI)

Tabela 3. Rol de órgãos licitantes e Programas de Atividade previstos.

18.4.Conforme o órgão, origem dos recursos, origem dos veículos a serem atendidos e demandas
disponíveis poderão ser utilizadas fontes de recursos diferenciadas da Fonte de Recurso 01.00
(Tesouro  Municipal),  no  caso  de  atendimento  de  recursos  de  convênio  ou  contrapartida  do
Municipal, incluindo-se ou alterando-se o PA na elaboração do contrato.

19. ESTIMATIVA DA DESPESA:

19.1.A  estimativa  de  preços  global  para  contratação  é  de R$9.981.687,82  (Nove  Milhões,
novecentos  e  oitenta  e  um  mil,  seiscentos  e  oitenta  e  sete  reais  e  oitenta  e  dois
centavos),sendo a estimativa de gastos com aquisição de produtos (peças)R$ 6.954.524,48 (Seis
Milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e
oito  centavos),  e  para  contratação  de  Serviços  de  Terceiros  (Mão  de  Obra) o  valor  de
R$3.027.163,34 (Três Milhões, vinte e sete mil, cento e sessenta e três reais e trinta e quatro
centavos).
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20. DO CÁLCULO DA TAXA DE DESCONTO RESULTANTE E DOS VALORES MÁXIMOS ACEITOS PELA ADMINISTRAÇÃO E
FORMA DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

20.1.Para formulação da Proposta, deverão ser consideradas pela Contratada 9 (nove) variáveis, a
saber:

a) Preço das Peças Genuínas: identificada pela variável “x” que representa o preço à vista de
peças, acessórios, componentes e materiais classificados como genuínos;

b) Preço das Peças Originais: identificada pela variável “y” que representa o preço à vista
de peças, acessórios, componentes e materiais classificados como originais;

c) Preço das Peças de 1ª linha: identificada pela variável “z” que representa o preço à vista
de peças, acessórios, componentes e materiais classificados como “1ª linha”;

d) Preço da hora/homem para Maquinários/Equipamentos: representa o preço unitário máximo da
hora/homem aceito pela Administração para pagamento da mão de obra necessária para a rea-
lização da manutenção maquinários tais como: Escavadeiras, retroescavadeiras, carregadei-
ras, etc.;

e) Preço da hora/homem para Veículos Leves: representa o preço unitário máximo da hora/ homem
aceito pela Administração para pagamento da mão de obra necessária para a realização da
manutenção em veículos leves, entendidos como aqueles enquadrados pelo Detran/RO como au-
tomóvel, camioneta, caminhonete ou utilitário;

f) Preço da hora/homem para Veículos Pesados: representa o preço unitário máximo da hora/ ho-
mem aceito pela Administração para pagamento da mão de obra necessária para a realização
da manutenção em veículos pesados, entendidos como aqueles enquadrados pelo Detran/RO como
caminhão, caminhão trator, caminhão basculhante, ônibus ou micro-ônibus;

g) Preço da Hora/Homem para Motos: representa o preço unitário máximo da hora/ homem aceito
pela Administração para pagamento da mão de obra necessária para a realização da manuten-
ção em motocicletas, quadriciclos, etc.

h) Preços do serviço de reboque/guincho, para veículos leves considerando-se o valor de saída
(até 40 km) para veículos leves;

i) Taxa de Administração: representa o valor e percentual máximo aceito pela Administração
para pagamento do serviço de gerenciamento da manutenção à CONTRATADA;

20.2. Os valores máximos aceitos pela Administração para os preços da hora/ homem, valor de
saída do reboque/guincho (até 40 km) para veículos leves, e taxa de administração foram obtidos
por meio de pesquisa de mercado abrangente e condizente com as características deste certame,
conforme apresentado abaixo:

Preço Hora/Homem – Maquinários R$ 168,33

Preço Hora/Homem – Veículo Leve R$ 115,00
Preço Hora/Homem – Veículo Pesado R$ 141,67

Preço Hora/Homem – Moto R$ 36,00

Preço do serviço saída (veículo leve) para reboque/guincho R$ 110,00

Taxa de Administração 2,89%

20.3. Para formulação da Proposta e o cadastramento no Sistema, será disponibilizada,  pela
Administração a Tabela com mesmo modelo da apresentada abaixo:

 

PREÇO PEÇAS PREÇO HORA/HOMEM
Reboque/
Guincho

Taxa de
Adm. DESCONTO

RESULTANTEGenuínas Originais 1ª
Linha Maquinários V. Leves V. Pesados Motos

Valor de 
Referência X Y Z  R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0%

0,00%

Desconto e 
Taxa de 
Administração

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -

Valor Final 1X 1Y 1Z R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 0%

Peso 1 6 3 3 3 2 1 1 1

Tabela 4– Tabela para formulação de desconto para fins de Proposta pelas Licitantes.
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20.4  As linhas “Valor Referência”, “Valor Final” e “Peso” encontram-se travadas, não sendo
possível editá-las;

20.5.  A linha “Desconto e Taxa de Administração” (marcada em amarelo) encontra-se livre para
preenchimento. O licitante deverá informar nesta linha o percentual de desconto que irá oferecer
para cada uma das (nove) variáveis da tabela, exceto para variável taxa de administração onde o
licitante deverá lançar o valor nominal da referida taxa a ser cobrado estando limitado ao valor
de referência apresentado na tabela;

20.6.  Aos percentuais informados para cada variável será aplicado um peso diferente, que é
proporcional à representatividade da variável nas despesas com manutenção, conforme abaixo: 

a) Foi atribuído Peso 10 para peças, distribuído entre as variáveis Peças Genuínas (Peso 1),
Peças Originais (Peso 6) e peças de 1ª linha (Peso 3);

b) Foi atribuído Peso 10 para os serviços de manutenção e valor de saída do reboque/guincho (até
40 km) para veículos leves, distribuído entre suas variáveis: Preço Hora/Homem para Maquinários/
Equipamentos (Peso 3), Preço Hora/Homem para Motos (Peso 1), Preço Hora/Homem para veículos
leves  (Peso  3),  Preço  Hora/Homem  para  veículos  Pesados  (Peso  2)  e  valor  de  saída  do
reboque/guincho (até 40 km) para veículos leves (Peso 1);

c)  Foi atribuído (Peso 1) para o percentual de redução sobre o valor referencial da Taxa de
Administração;

20.7. Para a taxa de administração, não deverá ser inserido um percentual de desconto, mas o
valor nominal da referida taxa a ser cobrada pelo licitante (poderá ofertar taxa zero e negativa
(bastando para tal utilizar o sinal negativo quando do lançamento na planilha para propostas
negativas). Com base nesse valor, a ferramenta calculará o percentual de redução sobre o valor
de referência. É esse o percentual que será considerado para o cálculo do desconto resultante;

20.8. Para gerar sua proposta, o licitante deverá informar o percentual para cada uma das nove
variáveis da tabela. A ferramenta calculará automaticamente o valor do desconto resultante, por
meio da fórmula abaixo: 

[(Desconto x Peso de Peças Genuínas) + (Desconto x Peso de Peças Originais) + (Desconto x
Peso de Peças 1ª linha) + (Desconto x Peso do Preço Hora/Homem Maquinários) + (Desconto x Peso
do Preço Hora/ Homem Motos) + (Desconto x Peso do Preço Hora/ Homem veículos leves) + (Desconto
x Peso do Preço Hora/ Homem veículos pesados) + (Desconto x Peso da saída do reboque/guincho
(até 40 km) para veículos leves) + (Percentual final da Taxa de Administração x Peso da Taxa de
Administração)] / Σ Pesos.

20.9.  O desconto resultante será obtido por meio da Planilha, cujo layout segue na Tabela
informada  no  item  20.3  (Ferramenta  para  obtenção  de  desconto  resultante),  que  será
disponibilizado  pela  Administração  no  Portal  de  Compras  (www.portovelho.ro.gov.br),  e
correspondente a média ponderada resultante dos descontos ofertados pelo licitante para as
principais variáveis do objeto desta licitação e seus respectivos pesos, sendo elas: 

 Preço de peças, componentes, acessórios e materiais genuínos, que terá peso 1;
 Preço de peças, componentes, acessórios e materiais originais, que terá peso 6;
 Preço de peças, componentes, acessórios e materiais de 1ª linha, que terá peso 3;
 Preço da Hora/Homem para Maquinários/Equipamentos que terá peso 3;
 Preço da Hora/Homem para moto, que terá peso 1;
 Preço da Hora/ Homem para veículos leves, que terá peso 3;
 Preço da Hora/ Homem para veículos pesados, que terá peso 2;
 Preço do valor de saída do reboque/guincho (até 40 km) para veículos leves terá

peso 1;
 Taxa de Administração referente ao serviço de gerenciamento da manutenção, que

terá peso 1.

20.10.  Na taxa de administração proposta deverão estar incluídos todos os custos diretos e
indiretos, despesas, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam
recair sobre o serviço de gerenciamento, objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo
única e exclusivamente da CONTRATADA;
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20.11. O licitante deverá cadastrar sua Proposta no Sistema licitações-e considerando o valor
final em Reais (R$), obtido através da Fórmula abaixo:

Valor da Proposta = (Ve) - (Vd) 

Onde: 
Ve = Valor estimado para a Contratação;
Vd = Valor do Desconto ofertado pela Licitante

20.12. Conforme observado acima, para fins de disputa na fase de lances, deverá ser lançado o
valor (em R$) resultante da fórmula acima e não os valores individuais de cada variável ou o
percentual (%) total do desconto resultante, sob pena de desclassificação;

20.13. Para fins de exemplo de como obter o valor da Proposta a ser cadastrada no Sistema, é
simulado exemplo abaixo:

a) Uma Proposta inicial ou lance (com valores de referência e descontos ilustrativos) no qual é
ofertado desconto de 10% para peças genuínas, 10% para peças originais, 10% para peças de 1ª
linha, 15% para o preço da hora/ homem (maquinários, veículos leves, veículos pesados e motos),
15% para saída do reboque/guincho (até 40 km) para veículos leves, prevendo ainda a cobrança de
2% de Taxa Administrativa (R$5.769,42) sob o limite máximo para tal variante, resultante da
média  ponderada  destes  valores,  calculado  conforme  Tabela  informada  abaixo,  resultará  no
percentual total de desconto de 16,57%, o que representa monetariamente o valor do lance a ser
ofertado no portal de compras que é de R$1.653.965,67;

Genuínas Originais 1ª Linha Maquinários V. Leves V. Pesados Motos
Valor de Referência X Y Z R$168,33 R$115,00 R$141,67 R$36,00 110,00R$   R$288.470,78
Desconto e Taxa de 
Administração 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% R$5.769,42

Valor Final 1X 1Y 1Z R$143,08 R$97,75 R$120,42 R$30,60 R$93,50 98,00%
Peso 1 6 3 3 3 2 1 1 1

FERRAMENTA PARA OBTENÇÃO DE DESCONTO RESULTANTE (PERCENTUAL)

16,57%

DESCONTO 
RESULTANTE

Reboque/ 
Guincho

Taxa de Adm
PREÇO PEÇAS PREÇO HORA/HOMEM

b) Logo, utilizando-se da fórmula informada no item 20.11 (Ve-VD), ou seja, subtraindo-se o va-
lor de desconto obtido na letra “a” (a título de exemplo 16,57%) do valor global estimado
para a Licitação (R$ 9.981.687,82) chega-se ao valor da proposta a ser lançada no sistema
Licitações-e, conforme Tabela abaixo: 

LINHA

A VALOR DE REFERÊNCIA  (ESTIMADO PARA LICITAÇÃO) R$9.981.687,82

B PERCENTUAL DE DESCONTO OBTIDO ATRAVÉS DA PLANILHA (FERRAMENTA PARA OBTENÇÃO DE DESCONTO RESULTANTE) 16,57%

C VALOR (R$) REFERENTE AO PERCENTUAL DE DESCONTO A SER OFERTADO (LINHA A X LINHA B) R$1.653.965,67

R$8.327.722,15

MODELO PARA OBTENÇÃO DOS VALORES A SEREM CADASTRADOS NO  SISTEMA (LICITAÇÕES-E)

VALOR DE PROPOSTA A SER CADASTRADO NO SISTEMA  (LINHA A - LINHA B)

c) A Licitante deverá considerar, para fins de formular lances na fase de disputa, valores (em
Reais), menores e sucessivos ao seu último lance, calculados da mesma fórmula descrita neste
Termo, em especial a Planilha na letra “b” deste item, considerando sempre o percentual de
desconto ofertado;

20.14. O parâmetro máximo da contratação considerou o preço praticado por órgão da administração
pública e pesquisas de preços devidamente realizadas pelo setor competente da Superintendência
Municipal de Licitações - SML, definindo-se o teto máximo percentual para cobrança da taxa de
administração na ordem de (2,89%), o valor máximo do preço hora/homem (Maquinários, V. Leves, V.
Pesados, Motos) e Valor do Guincho Reboque considerando o valor de saída (até 40 km) para
veículos leves, conforme preços praticados no mercado local.
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21. Dos critérios da disputa, comparação e julgamento das propostas

21.1. Para fins de disputa e comparação objetiva da proposta, a licitação deverá ocorrer pela
modalidade  Pregão,  na  forma  eletrônica,  do  tipo  MENOR  PREÇOS  (MAIOR  DESCONTO),  visando
selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, observada as especificações técnicas
e os parâmetros mínimos de desempenho definidos neste Termo de Referência.

21.2.  Sagrar-se-á  licitante vencedor o proponente que ofertar o maior desconto resultante,
considerando-se as variáveis a seguir e a taxa de administração: 

21.2.1. Preço das Peças Genuínas;
21.2.2. Preço das Peças Originas; 
21.2.3. Preço das Peças de 1º Linha;
21.2.4. Preço da Hora/Homem para Maquinários;
21.2.5. Preço da Hora/Homem para Veículos Pesados;
21.2.6. Preço da Hora/Homem para Veículos Leves;
21.2.7. Preço Hora/Homem para Motos;
21.2.8. Preço Máximo do serviço de Reboque/Guincho, considerando-se o valor de saída (até
40 km) para veículos leves;
21.2.9. Taxa de Administração.

21.2.10. Após a disputa e, para efeitos de Proposta definitiva, a Licitante deverá informar os
descontos resultantes para cada variável informada neste Termo, conforme estabelecido em sua
Proposta;

21.3. Disposições gerais das Propostas

21.3.1.  Conforme disposto na legislação, neste Termo e na legislação aplicável, as propostas
formais deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, em conformidade com o instrumento
convocatório, devendo conter todos os elementos que influenciem no valor final da contratação,
detalhando.

21.3.2.  Todos  os  valores  de  referência  das  variáveis  relacionada  a  serviços  da  proposta
comercial foram levantados com base em pesquisas de mercado abrangendo estabelecimentos do ramo
de manutenção veicular, concessionárias, empresas de gerenciamento de manutenção.

21.3.3. Conforme disposto no §3º do art. 43 da Lei n. 8.666/93, será facultada a realização de
diligências  no  curso  da  licitação,  a  fim  de  esclarecer  dúvidas  acerca  de  valores  e/ou
percentuais informados na Proposta ou nos documentos de habilitação. A inobservância do prazo
fixado para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda
o  envio  de  informações  ou  documentos  considerados  insuficientes/incompletos  ocasionará  a
desclassificação da proposta.

21.3.4.  Conforme  Acórdão  APL-TC 00064/18, exarado no Processo n. 03989/17 e Acórdão APL-TC
00534/18 referente ao processo 01714/18, ambos do Pleno TCE-RO, seguindo moderno entendimento Do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, para variável  Taxa Administrativa será admitido o
percentual igual ou inferior (≤) a 0% (zero por cento).

21.4. Dos quantitativos estimados

21.4.1.  Os  quantitativos  estimados  para  a  contratação  foram  apurados  mediante  informações
dispostas  nos  ofícios  das  unidades  contratantes  em  resposta,  ao  Ofício  Circular
nº517/GAB/SGP/2017, e está disposto nos autos do processo administrativo nº 02.00351/2017, de
acordo com o planejamento das ações e estimativa de futuras aquisições de veículos e gastos com
manutenção previstos para os próximos 12 meses de cada unidade administrativa, cuja consolidação
segue abaixo: 

 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022, Porto Velho/RO
 Fone (69) 3901-3069

e-mail: pregoes.sml@gmail.com



Processo n.º 02.0351/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

21.5. Tais previsões de consumo não vinculam as contratantes à rigidez de seu cumprimento, haja
vista se tratar de despesa contínua e incerta, por demanda factual, portanto, imprevisível e
imensurável  em  quantitativos  fixos.  Somente  serão  pagos  os  serviços  efetivos  prestados  e
liquidados, conforme disposto na legislação regente.

22. SANÇÕES:

22.1. Aos adjudicatários que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a
Administração Pública Municipal, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei
Federal  nº  8.666/93  e  demais  cominações  legais,  com  observância  ao  devido  processo
administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

22.2.  Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, execução
imperfeita, inadimplemento contratual, não veracidade das informações ou mora de execução, erros
ou atraso na prestação dos serviços e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá,
a  seu  critério,  isolada  ou  cumulativamente,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  à  empresa
adjudicatária as seguintes penalidades:
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22.2.1.  Advertência  escrita –  a  comunicação  formal  ao  fornecedor,  advertindo-lhe  sobre  o
descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do serviço,
determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de reincidência, sanção
mais elevada poderá ser aplicada.

22.2.2. Multa – que deverá observar os seguintes limites máximos:

a) Até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, de acordo com
os percentuais previstos na Tabela do item 22.11.1.

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de não
apresentação da garantia no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato;

c) De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso até o limite de 10% sobre o valor adjudica-
do, no caso da adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustifica-
damente, por ocorrência;

d) De 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso su-
perior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o
tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das
especificações contratadas;

e) De 30% (trinta por cento) sobre o valor integral do contrato, em caso de inexecução to-
tal da obrigação assumida.

22.2.3. O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos
pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou ainda, cobrado judicialmente, nos
termos dos §§ 2º e 3º do artigo 86, da Lei nº 8.666/93.

22.2.4. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

22.3.   Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a  
Administração  Pública  Municipal, impedindo  o  fornecedor  de  licitar  e  contratar  com  a
Administração Pública Municipal pelos seguintes prazos:

22.3.1 De 6 (seis) meses, nos casos de:

a) Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; ou
b) Prestação de serviço de baixa qualidade.

22.3.2. De 12 (doze) meses, no caso do descumprimento de especificação técnica relativa ao
objeto previsto no contrato.

22.3.3. De 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) Retardamento imotivado na execução do (s) objeto (s);
b) Paralisação da execução dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;
c) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
d) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da
Administração Pública Estadual; ou
e) Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo;

22.3.4.  De  até  5  (cinco)  anos,  no  caso  de  licitação  na  modalidade  Pregão,  nas  situações
previstas  no  art.  7º  da  Lei  10.520/2002  ou  de  2  (dois)  anos,  nas  demais  modalidades  de
licitações.

22.3.4.1  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de ação
ou omissão do mesmo.

22.3.4.2. No  caso  de  declaração  de  inidoneidade,  o  ressarcimento  integral  dos  prejuízos
resultantes da inadimplência contratual ou do ato ilícito praticado importará a reabilitação do
fornecedor, desde que requerida pelo interessado à autoridade que aplicou as penalidades e após
o decurso de prazo mínimo de 2 (dois) anos, conforme disposto no 3º do Art. 87 da Lei Federal
nº8.666/93.

 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022, Porto Velho/RO
 Fone (69) 3901-3069

e-mail: pregoes.sml@gmail.com



Processo n.º 02.0351/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

22.4. As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a
multa, conforme dispõe o § 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, assegurado o direito de defesa
prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

22.5. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos  de  controle,  pela  autoridade  expressamente  nomeada  no  edital  ou  no  instrumento
contratual.

22.6. Não será efetuado qualquer pagamento incontroverso à contratada enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22.7. O  descumprimento  das  obrigações  trabalhistas,  penalidades  ou  a  não  manutenção  das
condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo
das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em
qualquer inexecução contratual ou não o tiver prestado os serviços a contento.

22.7.1. A Contratante poderá conceder um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não
identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

22.8. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar
de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação,  cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma
infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que
deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

22.8.1. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da lei nº 8.666/93, da
Lei 10.520, Decreto 5450/05, Decreto Municipal 9.733/2005 e Decreto Municipal nº10.540/2006

a) Inexecução total ou parcial do contrato;
b) Apresentação de documentação falsa;
c) Comportamento inidôneo;
d) Fraude fiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

22.9. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser
acionada  em  desfavor  da  Contratada,  conforme  infração  cometida  e  prejuízos  causados  à
administração ou a terceiros.

22.10. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o  órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente da licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

22.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado  os  princípios  da  proporcionalidade  e  razoabilidade,  penalidades  específicas  e
proporcionais à gravidade dos eventuais descumprimentos contratuais, de acordo com o Acórdão
1453/2009 Plenário – TCU. Após 30 (trinta) dias de falta de execução do objeto contratada, será
considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

22.11.1 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com a
Tabela a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU CORRESPONDÊNCIA

1.
Permitir situação que crie a possibilidade ou cause danos
físicos,  lesão  corporal  ou  consequências  letais;  por
ocorrência.

06
4,0%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

2.
Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso;
por ocorrência.

06
4,0%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

3.
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade
de atendimento;

05
3,2%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato
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4.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes; por ocorrência.

05
3,2%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

5.
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado; por ocorrência;

04
1,6%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

6.
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar; por ocorrência.

02
0,4%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

7.
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de
Cartão/ equipamento/software; por ocorrência.

02
0,4%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

8.
Manter  credenciamento  ou  descredenciamento  de
estabelecimento para atender ao contratante sem a anuência
prévia do Gestor Operacional do Contrato, por ocorrência(s);

01
0,2%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

9.

Tratar de maneira diferenciada os estabelecimentos 
credenciados por si, dos motivados por conta própria ou 
encaminhados pelo Gestor do Contrato, por ocorrência(s) e 
por estabelecimento;

01
0,2%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

Para os itens a seguir, deixar de:

10.
Efetuar o pagamento da rede credenciada no prazo estipulado;
por dia e por ocorrência.

06
4,0%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

11.

Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais,
assim  como  quaisquer  despesas  diretas  e/ou  indiretas
relacionadas  à  execução  deste  contrato;  por  dia  e  por
ocorrência;

05
3,2%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

12.
Efetuar a restauração do sistema e reposição de equipamentos
danificados, por motivo e por dia; 04

1,6%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

13.
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo
que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

03
0,8%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

14.
Cumprir  determinação  formal  ou  instrução  complementar  da
FISCALIZAÇÃO, por ocorrência;

03
0,8%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

15.
Iniciar  execução  de  serviço  nos  prazos  estabelecidos,
observados  os  limites  mínimos  estabelecidos  por  este
Contrato; por serviço, por ocorrência.

02 0,4%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

16.

Disponibilizar  os  equipamentos,  sistema,  estabelecimentos
credenciados,  em  número  mínimo,  treinamento,  suporte  e
demais necessários à realização dos serviços do escopo do
contrato; por ocorrência.

02
04% por dia sobre o valor
mensal do Contrato

17.
Ressarcir  o  órgão  por  eventuais  danos  causados  por  sua
culpa, em veículos, equipamentos, dados, etc.

02
0,4%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

18.
Fornecer as senhas e relatórios exigidos para o objeto, por
tipo e por ocorrência;

02
0,4%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

19. Fiscalizar  e  controlar,  diariamente,  a  atuação  da  rede
credenciada, por estabelecimento e por dia;

01 0,2%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

20.
Credenciar  estabelecimento  por  proposta  própria  ou
encaminhada pelo Gestor do Contrato, por ocorrência e por
dia;

01 0,2%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

21. Manter a documentação de habilitação atualizada; por item,
por ocorrência.

01 0,2%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

22.
Substituir funcionário que se conduza de modo inconveniente
ou não atenda às necessidades do Órgão, por funcionário e
por dia;

01 0,2%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

23. Deixar de fornecer suporte técnico à Contratante e à rede
credenciada, por ocorrência e por dia.

01 0,2%  por  dia  sobre  o
valor mensal do Contrato

Tabela 7. Tabela de multas, infrações e graus atribuídos.
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23. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:

23.1. Cada contrato decorrente desta licitação terá vigência por um período de 12 (doze) meses,
a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até
o limite de 60 (sessenta) meses previsto no Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93, de acordo com
as necessidades das Unidades Contratantes.

23.2. O valor da taxa de administração contratada em razão da licitação decorrente deste termo
será fixo e irreajustável, sendo ainda, essa taxa de administração  inalterada nas possíveis
renovações contratuais, considerando a natureza do objeto Gerenciamento de Auto Gestão de Frotas
mediante emissão de cartão, que será remunerada através do percentual sobre o valor mensal
efetivamente consumido pelas Unidades Contratantes na rede credenciada disponibilizada pela
contratada. Não havendo, portanto, alteração na taxa administrativa ofertada neste certame.

24. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A LICITAÇÃO:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo.

a.1. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que contemplem
o  serviço  objeto  desta  licitação,  qual  seja,  o  fornecimento  de  Sistema  Integrado  de
Gerenciamento de Frota via cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, ou ainda,
em que fique comprovado o gerenciamento da manutenção por meio de sistema informatizado e
integrado, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como a
execução de serviços de manutenção em rede credenciada de estabelecimentos.

a.2.  O  atestado  deverá indicar  dados da  entidade emissora  (razão  social, CNPJ,  endereço,
telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.),
além da descrição do objeto, estando as informações ali informadas sujeitas à verificação por
parte da Administração, consoante disposto no art. 43 parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93.

b) Declaração formal que disporá ou já dispõe de instalações, aparelhamento e de pessoal técnico
adequado e disponível para a realização do objeto da presente licitação, inclusive declarando
que dispõe ou disporá para a execução do contrato de profissional habilitado ou que detenha
experiência em informática aplicáveis ao serviço, sob as penas cabíveis.

25. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 

25.1. As Licitantes deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras do último
exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação
financeira da empresa, vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais
documentos terão que obedecer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os
indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do administrador da firma e do
contabilista, devidamente registrado no conselho Regional de Contabilidade.

25.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício deverão apresentar
também O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei.

25.3. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital - ECD e o Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo de Entrega de Livro Digital; Termo de
Abertura  e  Encerramento  do  Livro  (arquivo  digital)  apresentado;  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações dos Resultados do Exercício extraídos do Livro Digital.

25.4. A Escrituração Contábil Digital - ECD, compreende a versão digital dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver; 
b) livro razão e seus auxiliares, se houver; 
c) livro Balancetes Diários; 
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles transcritos.

25.5.  As exigências constantes nos subitens  25.3 e  25.4, não afastam a obrigatoriedade da
licitante de apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, devidamente registrados
e no prazo da Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil
Brasileiro.

25.6. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
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a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação;
- Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- Por fotocópia  autenticada ou registrada  na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) 
- Por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente
autenticado  na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente.

25.7. As empresas enquadradas no subitem 25.6, letras “a” e “b”, deverão observar ainda o que
dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

25.8. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço  atual  e as Demonstrações Contábeis, análise devidamente assinada pelo Contabilista
responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

25.9. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo do índice
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual ou
superior a (=ou>1), calculados de acordo com a aplicação das fórmulas.

25.10.  A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), em qualquer dos índices
constantes do subitem 25.9 deste Termo de Referência, deverá comprovar capital social registrado
ou patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do montante da contratação, de acordo com
os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

25.11. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede
do licitante dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou na omissão desta,
expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão.

25.11.1. Conforme dispuser o Edital de Licitação, será admitida a participação de Empresas em
Recuperação Judicial, desde que comprovados os requisitos legais para tanto.

26. CONDIÇÕES GERAIS:

26.1. As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos
aplicando as regras contratuais e a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

26.2. Na ausência de prazos definidos no edital, salvo justificativa da Administração, entenda-
se 05 (cinco) dias úteis para atuação dos departamentos Municipais em consonância com a Lei
9784/99.

26.3.  Após  a  assinatura  do  contrato  à  Contratada  deverá  prestar  em  até  30  (trinta)  dias
corridos, garantia de  5% (cinco por cento) do valor do Contrato até o final do período de
prestação dos serviços, podendo optar por uma das modalidades previstas na Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993.

26.3.1. A garantia prestada será liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações
contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do
art. 56 da Lei federal 8.666/93.

26.3.2. A  garantia  prestada  pela  Contratada  responderá  por  qualquer  das  suas  obrigações
decorrentes do Contrato, inclusive as multas que a ela venham a ser aplicadas.
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26.3.3. As atividades de fornecimento de Sistema de Gerenciamento Integrado de Frota, não
poderão ser realizadas através de subcontratação, vedada como regra geral para todo o contrato.

26.4. Por se tratar de SERVIÇOS COMUNSno mercado, não será admitida a participação de empresas,
na condição de consórcios.

26.5. As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos
aplicando as regras contratuais e a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

26.6. As  questões  suscitadas  que  não  possam  ser  dirimidas  administrativamente  serão
processadas e julgadas no foro da Comarca de Porto Velho/RO, com a exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102, I, ‘d’, da Constituição
Federal.

27. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:

27.1. A Contratada deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do Contrato,
estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira, conforme indicado a seguir.

27.2. A Contratada deve permitir que o Órgão competente da Prefeitura Municipal de Porto Velho
inspecione suas contas, registros e quaisquer outros documentos relativos à apresentação de
ofertas e cumprimento do Contrato e submetê-los a uma auditoria por auditores designados pelo
Órgão Competente. Para isso, a Contratada deverá:

27.2.1. Manter todos os documentos e registros referentes ao Contrato por um período de três (3)
anos após a conclusão dos trabalhos contemplados no respectivo contrato;

27.2.2.  Entregar  todo  documento  necessário  para  a  investigação  de  alegações  de  fraude  ou
corrupção e colocar os funcionários ou agentes que tenham conhecimento do Contrato à disposição
para responder a indagações provenientes do pessoal ou de qualquer investigador, agente, auditor
ou consultor apropriadamente designado para a revisão ou auditoria dos documentos. Caso a
Contratada não cumpra a exigência ou de qualquer maneira crie obstáculos para a revisão do
assunto por parte do Órgão Competente, a Contratante, inteiramente a sua discrição, poderá tomar
medidas apropriadas contra ela.

27.3.  Se, de acordo com o procedimento administrativo, ficar comprovado que um funcionário da
Contratada, ou quem atue em seu lugar, incorreu em práticas corruptas, o Órgão Competente da
Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho  poderá  declarar  a  Contratada  e/ou  seus  funcionários
diretamente envolvidos em práticas corruptas inelegíveis, temporária ou permanentemente, para
participar de futuras licitações ou contratos.

27.4.  Detectada a conduta indevida, será comunicado o Ministério Público do Estado de Rondônia
e o Tribunal de Contas - RO para apurações.

27.5.  Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser desclassificada se a
Administração tiver conhecimento de fato desabonador à sua classificação ou à sua habilitação,
conhecido após o julgamento das propostas.

27.6.Se ocorrer  a desclassificação da licitante vencedora por  fatos referidos no subitem
precedente,  a  Administração  poderá  convocar  as  licitantes  remanescentes  por  ordem  de
classificação ou revogar a licitação.

27.7.  É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou
reservado  que  possa,  ainda  que  indiretamente,  elidir  o  princípio  da  igualdade  entre  as
licitantes.

27.8.Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a
Prefeitura Municipal de Porto Velho comunicará os fatos verificados aos órgãos competentes para
as providências devidas.

27.9.  É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório
mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se a autora às
sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/1993.

27.10. Mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, esta licitação será anulada se
ocorrer algum vício insanável em seu processamento e poderá ser revogada, em qualquer de suas
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fases, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

28. ANEXOS:

ANEXO A - Frota de veículos e maquinários consolidada por unidade contratante;
ANEXOS B - Relação de quantidades e localidades mínimas de estabelecimentos da rede credenciada;
ANEXO C - Planilha de Custos
ANEXO D - Proposta Comercial
ANEXO E - Glossário

Elaboração:

Maycon Cristoffer Ribeiro Gonçalves
Gestor de Gastos Públicos 
Cadastro: 308380

Autoridades competentes:
VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos
Cadastro: 295221

BASILIO LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
Secretário Geral de Governo - SGG
Cadastro: 

Aprovação dos Ordenadores de Despesa:

BORIS ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA
Controlador Geral do Município - CGM
Cadastro: 144262

JOSE LUIZ STORER JUNIOR
Procurador Geral do Município – PGM
Cadastro: 192477

ROBSON DAMASCENO SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Integração – SEMI (SEMA/SEMAGRIC/SEMDESTUR)
Cadastro: 59792

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Administração - SEMAD
Cadastro: 298291

MARCIO ANTONIO FELIX RIBEIRO
Secretário Municipal de Educação – SEMED
Cadastro: 312695

IVONETE GOMES DA SILVA COSTA
Secretário Municipal de Esporte e Lazer – SEMES
Cadastro: 312215

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda – SEMFAZ
Cadastro: 306466

DIEGO ANDRADE LAGE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos – SEMISB 
(SUOP E SEMUSB)
Cadastro: 305567

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG
Cadastro: 286688

NILTON GONÇALVES KISNER
Secretário Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes – SEMTRAN
Cadastro: 312000

EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Secretária Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo – SEMUR
Cadastro: 286535

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde – SEMUSA
Cadastro: 59883

BASILIO LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
Secretário Geral de Governo - SGG
Cadastro
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ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXOS A

ANEXO A / TERMO DE REFERÊNCIA - GERENCIAMENTO DE AUTO GESTÃO DE FROTA RELAÇÃO DA FROTA PERTENCENTE A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO E SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS 

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO – SGG

ITEM MARCA/MODELO PLACA TOMBAMENTO

1 FIAT PALIO NCQ 0194 177617

2 FIAT PALIO NCQ 0214 177618

3 FIAT PALIO NCQ 0244 177619

4 FIAT PALIO NCQ 8424 177614

5 TOYOTA HILUX SW4 NDY 5337 116814

6 FIAT PALIO NCQ 8414 177613

7 MOTOCICLETA BROS NCQ 4851 190953

8 MOTOCICLETA HONDA NEG 7602 127851

9 CHEVROLET S10 OXL 8580 170177

10 MITSUBISHI PAJERO DAKAR NBG 6983 143873

11 CHEVROLET S10 OXL 8670 170180

12 TOYOTA HILUX SW4 NDY2901 91966

13 CHEVROLET S10 OXL 8840 170178

14 FIAT PALIO NCQ 8404 177616

15 MITSUBISHI L200 OUTDOOR NCH 2786 126345

16 RENAULT LOGAN OHL 9150 139109

17 MOTOCICLETA SHINERAY OHP 4106 189513

18 FIAT UNO MILLER NDV 1679 116833

19 FIAT UNO MILLER NDV 1689 116832

20 RENAULT LOGAN OHL 7640 139110

21 FIAT STRADA NBZ 0411 170491

22 FIAT STRADA NBZ 0401 170490

23 VW SAVEIRO NCM 5802 176459

24 VW SAVEIRO NCM 5822 176458

25 VW SAVEIRO NCM 5832 176457

26 FIAT PALIO NCQ 8394 177615

27 MITSUBISHI L200 OUTDOOR NDZ 1782 105930

28 MITSUBISHI L200 OUTDOOR NBL 6723 144357

29 MITSUBISHI L200 OUTDOOR NBL 6773 144358

30 VW KOMBI NCW 1478 128250

31 FIAT UNI MILLER NBN 2657 94369

32 MITSUBISHI L200 TRITOM OHU 4868 144357

33 MITSUBISHI L200 OUTDOOR NDZ 1782 105930

34 CHEVROLET S10 NCS 8054 183536

35 CHEVROLET S10 OHP 8676 189536
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36 VW GOL NCG 4340 120280

37 VW GOL NCG 4230 120281

38 FIA UNO OHQ 5098 723

39 FIAT UNO OHQ 4568 724

40 VW GOL NDY 1557 116673

41 TOYOTA ETIOS NDH 4595 706

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMES

1 FIAT UNO MILLE NEE 2441 128247

2 IVECO CAMINHÃO DAILY NCX 1958 128248

3 VW KOMBI NDS 0558 128249

4 CHEVROLET S10 NCO 9453 177113

5 VW KOMBI NDG 1379 127042

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO – SEMUR

1 RENALT LOGAN NCY 8745 130923

2 RENALT LOGAN NCY 8755 130922

3 MITSUBISHI L200 TRITON NBX 8212 170577

4 TOYOTA HILUX NDI 6519 98573

5 CHEVROLET CLASSIC NDQ 8747 170452

6 MITSUBISHI L200 OUTDOOR OHR 7390 139369

7 VW GOL NCA 3651 125613

8 CHEVROLET CLASSIC NDQ 8537 170453

9 CHEVROLET CLASSIC NDQ 8637 170437

10 CHEVROLET CLASSIC NDQ 8507 170449

11 CHEVROLET CLASSIC NDQ 8557 170450

12 CHEVROLET CLASSIC NDQ 8727 170451

13 MITSUBISHI L200 OUTDOOR OHQ 4840 139183

14 CHEVROLET CELTA NBW 2173 163964

15 HONDA CG 125 TITAN NBX 5336 72339

16 VW PARATI NCH 2995 126340

17 MITSUBISHI L200 OUTDOOR NEG 6942 127852

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

1 CHEVROLET S10 NCM 0772 176421

2 FORD RANGER NKX 0396 117041

3 MITSUBISHI L200 NCW 5213 128255

4 CHEVROLET CELTA NKW 7946 117042

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

1 CAMINHÃO VW 8.120 NDE4278 4879

2 FIAT UNO MILE FIRE FLEX NCT6445 94377

3 FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX NBL4427 4823

4 GM/CELTA 4P SPIRIT NCJ1665 126339

5 GM/CHEVROLET D20 NBB9367 162516
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6 HONDA XR 150 BROSS NDV3467 9361

7 HONDA/CG 125 FAN KS NEB9941 127824

8 L200 4X4 GL NA COR BRANCA NDW0851 190957

9 PAJERO DAKAR FLEX NBM1673 139237

10 RENAULT CLIO CAM1016VH NBM7676 148879

11 RENAULT CLIO CAM1016VH NBM7706 148881

12 VW/GOL 1.0 NDA4449 90930

13 VW/KOMBI NA COR BRANCA NBI2635 182207

14 FIAT UNO MILLE NCX0717 SEM/TOB

15 FIAT/PALIO FIRE ECONOMY NCX7514 128696

16 FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX NCT6575 SEM/TOMB

17 MMC/L200 4X4 GL NEA4005 9043

18 MMC/L200 4X4 OUTDOO NBI4406 SEM/TOB

19 MMC/L200 OUTDOOR NBH4971 SEM/TOB

20 MMC/L200 TRITON GL D NDS0737 SEM/TOB

21 MMC/L200 TRTON 3.2 OHU4399 SEM/TOB

22 RENAULT CLIO CAM1016VH NBM8626 148882

23 VW/GOL 1.0 NDK0499 98580

24 VW/GOL 1.0 NCT3927 94382

25 VW/GOL 1.0 GIV NCA3671 12409

26 VW/KOMBI NDP7528 183206

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE – SEMTRAN

1 FIAT UNO MILLE NBW 2028 138589

2 FIAT UNO MILLE NEF 4458 138588

3 FIAT UNO MILLE NBZ 1611 170492

4 FIAT UNO MILLE NBZ 1441 170493

5 FIAT UNO MILLE OHL 7859 144492

6 FIAT UNO MILLE NEF 1578 138591

7 FIAT UNO MILLE NEF 4448 138592

8 FIAT UNO MILLE NBZ 1361 170494

9 FIAT UNO MILLE NBZ 1571 170495

10 FIAT UNO MILLE NBW 2168 138590

11 VW KOMBI NCV 5369 139095

12 FORD CARGO NCN 4233 177112

13 FIAT STRADA NBY 2391 170496

14 VW GOL NBN 6246 51

15 CAMINHÃO IVECO DAILY NDZ 7186 182483

16 FORD TRANSIT NCH 4093 171037

17 FORD TRANSIT NCH 4073 171038

18 MITSUBISHI L200 TRITON NDA 0047 169736

19 MITSUBISHI L200 TRITON NDA 0057 169735
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20 MITSUBISHI L200 TRITON NEA 4115 9028

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ

1 VW SPACE FOX NCF 3912 126341

2 MITSUBISHI L200 NEH 4622 127853

3 MITSUBISHI L200 NDW 0921 190956

4 MITSUBISHI L200 OHQ 4870 139183

5 MITSUBISHI L200 TRITON NCS 6902 19331

6 CHEVROLET CELTA NBW 4083 163968

7 CHEVROLET CELTA NBW 4113 163967

8 TOYOTA ETIOS NDG 2715 190854

9 TOYOTA ETIOS NDG 2685 190853

10 HONDA CG 150 NEC 8285 126680

11 CHEVROLET /CELTA NBW 2183 163965

12 CHEVROLET /CELTA NBW 4123 163966

13 TOYOTA ETIOS NDG 2725 190852

14 HONDA CG 150 NEC 8305 126651

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG

1 MITSUBISHI L200 NBF 2894 144501

2 TOYOTA ETIOS NEC 9597 183215

3 TOYOTA ETIOS NEG 8318 183214

4 TOYOTA ETIOS NEH 4468 183086

5 PEUGEOT 207 NCR 4107 169544

6 FIAT UNO MILLE NBQ 5324 144502

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMA/SEMI

1 MITSUBISHI L 200 NDK 4753 128368

2 MITSUBISHI L 200 NDK 4663 128369

3 TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL 75 AZUL  115630

4 VW KOMBI STANDART BRANCA NEB 6419 115741

5 GOL VOLKSWAGEM BRANCO NEB 6459 115739

6 GOL VOLKSWAGEM BRANCO NEB 6469 115740

7 FIAT UNO BRANCO NDQ 5539 289

8 FIAT UNO VERDE NDQ 5579 297

9 CAMINHONETE MITSUBISHI L 200 TRITON DIESEL NBF 2944 144490

10 CAMINHONETE MITSUBISHI L 200 TRITON DIESEL NBF 2824 144491

11 CAMINHONETE HILUX BRANCA NCW 6420 169441

12 CAMINHONETE MITSUBISHI L 200 TRITON DIESEL NLL 1193 169464

13 FIAT SIENA EL 1.0 FLEX NCP 2597 169543

14 CELTA FLEX 1.0 NBX 5171 170469

15 CELTA FLEX 1.0 NDH-7406 174657

16 CAMINHONETE MITSUBISHI L 200 TRITON DIESEL NBW 5472 17055

17 MICROTRATOR A DIESEL, MOTOR 04 TEMPOS  174564
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18 CAMINHÃO BASCULANTE TOCO VEÍCULO OHQ 5177 174565

19 CAMINHÃO PIPA IVECO TECTOR NDM 2306 175142

20 CAMINHÃO FORD CARGO EB5G NCP 6433 177540

21 FIAT PÁLIO NCQ 8404 177616

22 CAMINHONETE L 200 SPORT 4X4 NBS 6712 190856

23 CAMINHÃO IVECO DAILY MODELO TIPO BOIADEIRO JFP 6374 94773

24 TRATOR YAMMAR TC14 SEM PLACA 106307

25 CELTA FLEX 1.0 NBX 4841 170470

26 MOTOCICLETA YAMAHA OHW 1835 195091

27 GVW/ GOL TL OHV 4845 591695

28 BARCO DE ALUMINIO/ CAPACIDADE DE 12 PESSOAS SEM PLACA 170512

29 SAVEIRO MODELO 1.6 BRANCA NDM 9159 95014

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SEMAGRIC

1 CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2014 NCD-4491 171049

2 CAMINHONETE MMC/L200 OUTDOOR NBH-4951 139738

3 CAMINHONETE S-10 2014/2014 NCF-8143 171047

4 CAMINHONETE S-10 2014/2014 NCF-8123 171048

5 CAMINHONETE MITSUBISHI L-200 - 2009/2009 NDW-8659 154780

6
MITSUBISH L200 TRITON, NBF 2814, DIESEL S50, ANO

2012, 
NBF-2814 144500

7
PICK CABINE DUPLA L-200 4X4 GL 2.5 LD MT 141 CV. M -

2012/2012
NBF-4933 148884

8 O PICK-UP L200 CABINE DUPLA - 2011/2012 NBF-5323 162483

9 FIAT PÁLIO FIRE 1.0 - 2014/2015 NDH-7346 174655

10
FIAT UNO - COR BRANCA - POTENCIA MINIMA DE 68C -

2012/2012
NBN-5692 149768

11
FIAT UNO - COR BRANCA - POTENCIA MINIMA DE 68C -

2012/2012
NDS-7847 170447

12 FIAT PÁLIO FIRE 1.0 - 2014/2015 NDH-7366 174656

13 FIAT STRADA BRANCA NDL-6146 102565

14 GOL VOLKSWAGEM TOMBAMENTO 132059 NCX -7706 132059

15 CELTA BRANCA GM NDL-8595 101771

16 TOYOTA HILUX BRANCA NDL-2205 102190

17 CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2014 NCD-4481 171050

18 CAMINHONETE TIPO PICK-UP CABINE DUPLA NEA 3066 176461

19 FIAT PÁLIO FIRE 1.0 - 2014/2015 NDH-7436 174654

20 MITSUBISHI L200 2008 NDU1474 PRATA DIESEL 04 PORTAS NDU-1474 110014

21 FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO MODEL -  2013/2013 NDS-7817 170473

22
CAMINHONETE, CABINE DUPLA, 4X4, 102CV L200 T -

2012/2012
NBL-4016 147886

23 FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO MODELO  - 2013/2013 NDS-7827 170475

24 FIAT PÁLIO FIRE 1.0 - 2014/2015 NDH-7406 174657

25 MMC/L-200 4X4 / TRANSFERIDA DA SEMUSA NEA-4035 9027

26 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE COR BRANCO NBP-4046 148702

27 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE COR BRANCO NBQ-9826 148704
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28 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD - 2014/2014 OHW-5617 171984

29 CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCO 0KM  - 2012/2013 NDR-9118 171589

30 CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCO 0KM  - 2012/2013 NDR-9128 162508

31 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD - 2014/2014 NCF-3215 171142

32 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD - 2014/2015 OHW-5557 174567

33 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD  - 2013/2013 NCF-3145 171135

34 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD  - 2014/2014 NCF-3125 171136

35 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD  - 2014/2014 NCF-3205 171137

36 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD  - 2013/2013 NCF-3135 171138

37 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD  - 2013/2013 NCF-3245 171139

38 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD  - 2014/2014 NCF-3225 171127

39 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD  - 2013/2014 NCF-3175 171140

40 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD  - 2014/2014 NCF-3115 171128

41 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD  - 2014/2014 NCF-3155 171129

42 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD  - 2014/2014 NCF-3095 171130

43 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD  - 2014/2014 NCF-3195 171132

44 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD  - 2014/2014 NCF--3235 171133

45 CAMINHÃO BASCULANTE - FORD  - 2014/2014 NCF-3185 171134

46 CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCO 0KM - 2012/2013 NDR-9098 162506

47 CAMINHAO  FORD/CARGO 2623 6X4  2012 / 2013 NDR-9158 162509

48 CAMINHÃO BASCULANTE NBP 4056 148698

49 CAMINHÃO TECTOR ATTACK FCV-4889 175577

50 CAMINHÃO CAVALO TRATOR VW 26.390 - 2014/2014 NBZ-2571 170489

51 CAMINHÃO PRANCHA (CAVALO MECANICO)  - 2008/2008 NDR-9934 110495

52 IVECO – CAMINHÃO TRATOR NDF-3754 193514

53 CAMINHÃO COMBOIO - IVECO - 2014/2014 NCI-9304 171125

54 CAMINHÃO COMBOIO - IVECO - 2014/2014 NCI-7784 171126

55 CAMINHÃO PIPA - IVECO - 2013/2014 NCJ-4353 171051

56 CAMINHÃO PIPA - IVECO - 2013/2014 NCJ-4323 171052

57 CAMINHÃO PIPA  240E28 MODELO IVECO NDM2346 196070

58 CAMINHÃO PIPA  240E28 MODELO IVECO SEM PLACA 175577

59 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 2014/2014 SEM PLACA 170554

60 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 2014/2014 SEM PLACA 170556

61 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 2014/2014 SEM PLACA 170557

62 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA - 2014/2014 SEM PLACA 173830

63 ESCAVADEIRA  ESTEIRA MODELO E245 SEM PLACA 176460

64 ESCAVADEIRA HIDRAULICA AN MODELO CX140LC SEM PLACA 5817

65 MOTONIVELADORA - ARTICULADA, - NEW HOLLAND SEM PLACA 162292

66 MOTONIVELADORA -  FIATIALLIS FG70AEP MN05 -  1988 SEM PLACA 62069

67 MOTONIVELADORA - KOMATSU - 2014/2014 SEM PLACA 171319

 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022, Porto Velho/RO
 Fone (69) 3901-3069

e-mail: pregoes.sml@gmail.com



Processo n.º 02.0351/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

68 MOTONIVELADORA - KOMATSU - 2014/2014 SEM PLACA 171320

69 MOTONIVELADORA GD 3 - KOMATSU - 2014/2014 SEM PLACA 171983

70 MOTONIVELADORA GD 3 - KOMATSU - 2014/2014 SEM PLACA 171984

71 MOTONIVELADORA - KOMATSU - 2014/2014 SEM PLACA 173941

72 MOTONIVELADORA – KOMATSU – GD655-5 SEM PLACA 176702

73 PÁ CARREGADEIRA -  NEW HOLLAND -VEÍCULO CEDIDO SEM PLACA 128767

74 PÁ CARREGADEIRA FIATALLIS FR120 2001 PC02 SEM PLACA 72335

75 PÁ CARREGADEIRA -  NEW HOLLAND - SEM PLACA 196098

76 PÁ CARREGADEIRA -  NEW HOLLAND - SEM PLACA 196099

77 PÁ CARREGADEIRA -  NEW HOLLAND - SEM PLACA 196100

78 PÁ CARREGADEIRA – W130ZB SEM PLACA 176395

79 PÁ CARREGADEIRA -  NEW HOLLAND - SEM PLACA 20087/343 – DER

80 PÁ CARREGADEIRA – WA200-6 SEM PLACA 183216

81 PÁ CARREGADEIRA -  NEW HOLLAND - SEM PLACA 20086/342 – DER

82 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO  - 2014/2014 SEM PLACA 170559

83 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO - 2014/2014 SEM PLACA 170560

84 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO - SEM PLACA
120093 DER / 344 FIT-

THA

85 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO - SEM PLACA 176701

86 RETROESCAVADEIRA  - FIATIALLIS - 2011/2011 SEM PLACA 148709

87 RETROESCAVADEIRA/PÁ CARREGADEIRA  - JCB -  2014/2014 SEM PLACA 170477

88 RETROESCAVADEIRA/PÁ CARREGADEIRA  - JCB -  2014/2014 SEM PLACA 170478

89 RETROESCAVADEIRA/PÁ CARREGADEIRA  - JCB - 2014/2014 SEM PLACA 170479

90 RETROESCAVADEIRA/PÁ CARREGADEIRA  - JCB - 2014/2014 SEM PLACA 170480

91 RETROESCAVADEIRA B90B - NEW HOLLAND -  2014/2014 SEM PLACA 173831

92 RETROESCAVADEIRA - FIATIALLIS - 2011/2011 SEM PLACA 148713

93 RETROESCAVADEIRA – NEW HOLLAND – B90B SEM PLACA 12085/341 DER

94 RETROESCAVADEIRA  - NEW HOLLAND - 2011/2011 SEM PLACA 148871

95 TRATOR ESTEIRA KOMATSU D65E8G TE02 1998 AMARELA SEM PLACA 62284

96 TRATOR ESTEIRA FIATALLIS FD170 TE03 2003 LARANJA SEM PLACA 84436

97
TRATOR DE ESTEIRA - NEW HOLLAND - VEÍCULO CEDIDO –

2010
SEM PLACA 128768

98 TRATOR DE ESTEIRA D51EX-22 2014/2014 SEM PLACA 170558

99 TRATOR DE ESTEIRA 2014/2014 SEM PLACA 170592

100 TRATOR DE ESTEIRA 2014/2014 SEM PLACA 170593

101 TRATOR ESTEIRA KOMATSU D61EX-15 AMARELO - 2006/2006 SEM PLACA 98311

102 CAMINHÃO ISOMÉTRICO (LEITE) SEM PLACA 125614

103 YAMAHA FACTON BR125 contrato  nº266541-53/20 NCF-1506 127161

104
CAMINHÃO AGRALE 13.000 Marca e Modelo Agrale  -

2010/2010
NCJ-1639 127646

105
CAMINHÃO AGRALE 13.000 Marca e Modelo Agrale  -

2010/2010
NCJ-2379 127645

106 FORD CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA CARGO - 2008/2009 NDU-5274 110013

107 FORD CARGO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA - 2008/2009 NDU-5294 110012
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108 IVECO – CAMINHÃO CARROCERIA NCR-1701 190947

109 MICROONIBUS VAN VEÍCULO CAD MODELO 2013 NBW 3781 170476

110 LANCHA, MOTOR DE POLPA, MARCA MERCURY-E SEM PLACA 169474

111 CAMINHÃO IVECO DARLY MODELO 2009/2010 NDC4785 148689

112 TRATOR AGRICOLA YANMAR 1155-4SR (EXTREMA) - 0/0 SEM PLACA 110064

113 TRATOR AGRICOLA YANMAR 1155-4SR (JACY-PARANÁ) - 0/0 SEM PLACA 110062

114
TRATOR AGRICOLA YANMAR 1155-4SR (NOVA CALIFÓRNIA) -

0/0
SEM PLACA 110065

115 TRATOR AGRICOLA YANMAR 1155-4SR (VISTA ALEGRE) - 0/0 SEM PLACA 110063

116
TRATOR AGRICOLA YANMAR 1155-4SR (UNIÃO BANDEIRANTE)

- 0/0
SEM PLACA 110066

117 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS - MASSEYFERGSON -
2014/2014

SEM PLACA 171588

118 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS MASSEYFRGSON 2014/2014 SEM PLACA 171589

119
TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS - MASSEYFERGSON -

2014/2014
SEM PLACA 171591

120 TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND - 0/0 TL8502 S/TOMB

121 TRATOR AGRICOLA TT4030 - 2010/2010 SEM PLACA 94860

122 TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND TL75 AZUL SEM PLACA 115630

123
TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS - MASSEYFERGSON -

2014/2014
SEM PLACA 171590

124 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS - MASSEYFERGSON -
2014/2014

SEM PLACA 170055

125 TRATOR AGRÍCOLA, MARCA BUDNY, BDY 7540 SEM PLACA 170055

126
TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS - MASSEYFERGSON -

2014/2014
SEM PLACA 171586

127
TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS - MASSEYFERGSON -

2014/2014
SEM PLACA 171587

128 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS - MASSEYFERGSON -
2014/2014

SEM PLACA 171592

129
TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS - MASSEYFERGSON -

2014/2014
SEM PLACA 171593

130 TRATOR AGRICOLA TA-01 TL75 EXITUS AZUL (RONDONORTE) SEM PLACA 101427

131 TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL75 AZUL SEM PLACA 115629

132 01 Trator Agrícola Montana Solis 85 cv SEM PLACA 170546

133 01 Trator Agrícola Montana Solis 85 cv SEM PLACA 170547

134 01TRATOR AGRÍCOLA PODIUM SEM PLACA 171354

135 01 TRATOR AGRÍCOLA AGRITECH 2010 SEM PLACA 126746

136 01 TRATOR AGRÍCOLA MONTATA Solis 85 cv SEM PLACA 171331

137 Semi reboque carrega tudo, prancha reta, nova, SEM PLACA 171379

138
Reboque com parte elétrica, chassis

9A9B46001CMCJ9474, 
NBV-4607 149766

139 TRATOR AGRÍCOLA DE 85 HP NEW HOLLAND SEM PLACA 149766

140 TRATOR AGRÍCOLA DE 85 HP NEW HOLLAND SEM PLACA 116891

141 TRATOR AGRÍCOLA DE 85 HP NEW HOLLAND SEM PLACA 116892

142 Semi reboque carrega tudo, prancha reta, nova, SEM PLACA 110015

143 Semi reboque BITREM MONOLATERAL PLANO SEM PLACA 110040

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E EMPREGO – SEMDESTUR/SEMI

1 RENAULT/ CLIO OHL 7540 7011510

2 FIAT UNO MILLE NDZ 7583 106304

 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022, Porto Velho/RO
 Fone (69) 3901-3069

e-mail: pregoes.sml@gmail.com



Processo n.º 02.0351/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

3 MITSUBISHI L200 OHT 9710 701156

4 MITSUBISHI L200 OHT 9830 7011562

5 VW/PARATI NBG 0511 7011865

6 FIAT DOBLO NEF 4648 701150

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO – SUOP/SEMISB

1 CAMINHÃO ESPAGIDOR IVECO FIAT E 160E21 3 NCV-0338 810989

2 CAMINHÃO BASCULANTE IVECO - F4A TURBO NCY-9829 128757

3 CAMINHÃO BASCULANTE IVECO - F4A TURBO NCY-9959 128758

4 CAMINHÃO BASCULANTE IVECO - EURO CARGO 230E24 NCY-9869 128759

5 CAMINHÃO BASCULANTE FORD - CARGO 2623 NBQ-7907 149532

6 CAMINHÃO BASCULANTE FORD - CARGO 2623 GA NBQ-7877 149533

7 CAMINHÃO BASCULANTE FORD - CARGO 2623 6X4 NCO-0758 149821

8 CAMINHÃO BASCULANTE FORD - CARGO 2623 6X4 OHP-7019 149820

9 CAMINHÃO  BASCULANTE FORD -CARGO 2623 6X4 NDR-9108 163733

10 CAMINHÃO  BASCULANTE FORD -CARGO 2623 6X4 NDR-9148 163732

11 CAMINHÃO  BASCULANTE FORD CARGO 1319 NCE-9813 171028

12 CAMINHÃO  BASCULANTE FORD -CARGO 1319 NCE-9843 171027

13 CAMINHÃO  BASCULANTE FORD -CARGO 1319 NCE-9763 171030

14 CAMINHÃO  BASCULANTE FORD -CARGO 1319 NCE-9773 171031

15 CAMINHÃO  BASCULANTE FORD -CARGO 1319 NCE-9793 171028

16 CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2629 NCF-2914 171110

17 CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2629 NCF-2894 171111

18 CAMINHÃO  BASCULANTE FORD CARGO 2629 NCF-2924 171112

19 CAMINHÃO BASCULANTE FORD -CARGO 2629 NCF-2904 171113

20 CAMINHÃO  (MELOSA) IVECO TECTOR NCI-7714 171155

21 CAMINHÃO  PIPA IVECO TECNOR NCJ-4233 171118

22 CAMINHAO PIPA NCJ-3223 171107

23 CAMINHÃO BASCULANTE IVECOR TECTOR 6X2 NCI-9213 171114

24 CAMINHÃO BASCULANTE IVECOR TECTOR 6X2 NCI-9153 171115

25 CAMINHÃO BASCULANTE IVECOR TECTOR 6X2 NCI-9603 171116

26 CAMINHÃO BASCULANTE IVECOR TECTOR 6X2 NCI-9863 171117

27 CAMINHÃO BASCULANTE IVECOR TECTOR 6X2 NCI-9863 171117

28 CAMINHÃO BASCULANTE FORD 2629 NCF-9985 171330

29 CAMINHÃO BASCULANTE FORD 2629 NCF-3165 171141

30 CAMINHÃO BASCULANTE FORD 2629 NCF-3075 171144

31 CAMINHÃO BASCULANTE FORD - 2629 NCF-3085 171145

32 PRANCHA IVECO - F8 TURBO NDN-9069 128760

33 REBOQUE/PRANCHA IVECO - DAMCAR CT45 EPL NDN-9119 128761

34 S-10  2.8   4X4 CHEVROLETE 2.8 D NBX-3823 140004

35 CAMIONETE  MITSUBISH  L-200 OUTDOOR NDH-9507 128765

36 HILUX TOYOTA NCW-9907 136210
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37 S-10  4X4 CAP. SIMPLES NCF-9393 171032

38 L-200 MITSUBISHI NEA- 3855 9040

39 L-200 MITSUBISHI NDT-0431 20253

40 L-200 MITSUBISHI NDT-0431 20253

41 L-200 MITSUBISHI NEA-4045 9029

42 MMC/L200 NEA-9723 7153

43 L-200 MMC NCF-0727 24054

44 L-200 MMC NEF-5938 16938

45 L-200 MMC NEF-5968 16933

46 MICRO-ONIBUS. VAN CICTROEN OGP-6544 2098

47 L-200 MITSUBISHI NDX-3146 116543

48 TRITON NCD-4501 171033

49 L-200 NBJ-4011 140209

50 FIAT UNO MILLE WAY NED-1057 9874

51 GOL BRANCO NCT-3897 94383

52 FIAT UNO ECONOMY OHM-0927 172395

53 FIAT UNO ECONOMY OHM 0957 172393

54 GOL BRANCO NDK-0799 98579

55 FIAT DOBLO NDL-50754 102181

56 CLASSIC 1.0 NCD-4673 170805

57 CLASSIC 1.0 NCD-4693 170806

58 CLASSIC 1.0 NCD-4643 170804

59 CHEVROLET MONTANA NCD-4663 170809

60 CHEVROLET MONTANA NCD-4653 170807

61 CHEVROLET MONTANA NCD-4683 170808

62 GM CORSA NCK-4680 8343482

63 HONDA MOTO CG-125 NBQ-9687 68796

64 MOTO NXR 150 BROS NDV-3817 189034

65 MOTO NXR 150 BROS  KS NDV-6067 189035

66 MOTO NXR 150 BROS  KS NDV-2850 189036

67 MOTO  YAMAHA /YBR NCA-9821 189037

68 MOTO KASINSKI OUH-4609 189033

69 CAMINHÃO FORD 2623 6X4 NCO 0758 149821

70 CAMINHÃO FORD 2623 6X4 OHP 7019 149820

71 CAMINHÃO FORD 2623 6X4 NDR 9108 163733

72 CAMINHÃO FORD 2623 6X4 NDR 9148 163732

73 CAMINHÃO FORD 319 NCE 9813 171028

74 CAMINHÃO FORD 319 NCE 9843 171027

75 MOTO SERRA STYHIL SEM PLACA 189038

76 ROÇADEIRA SEM PLACA 176489

77 ROÇADEIRA SEM PLACA 176490
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78 MOTO SERRA STYHIL SEM PLACA MS-01

79 FIAT UNO NCO 6892 94032

80 VW/ KOMBI NDT 0116 20244

81 FIAT DOBLO NDL 5075 102181

82 YAMAHA/XTZ JKH-7222 189034

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

1 CAM.  PICK-UP/SAVANA NCN 1375 171520

2 CAM.  PICK-UP/L-200 NDX 7657 116786

3 CAM.  PICK-UP/L-200 NED 7497 125553

4 CAM.  PICK-UP/L-200 NED 7477 125552

5 CAM.  PICK-UP/L-200 NEC 1104 125551

6 CAM.  PICK-UP/L-200 NEB 7711 127830

7 CAM.  PICK-UP/L-200 NEB 7671 127831

8 CAM.  PICK-UP/L-200 NEB 7881 127829

9 CAM.  TRITON/L-200 OHQ 1859 149824

10 CAMINHONETE S-10 NDQ 5927 170472

11 CAMINHONETE S-10 NBW 5471 170471

12 CAM.  TRITON/L-200 OHN 1480 139237

13 CAM. TRITON/L-200 NEA 2436 177478

14 MICRO ÔNIBUS NCV 0331 144519

15 MICRO ÔNIBUS NCV 0351 144518

16 MICRO ÔNIBUS NCR 7303 94027

17 MOTO NBX 5563 71228

18 SANDERO OHM 1840 139235

19 SANDERO OHM 1860 139236

20 FIAT STRADA NBZ 2551 170567

21 FIAT UNO NBZ 1531 170565

22 UNO MILLE NBN 5832 94028

23 UNO MILLE NBN 0522 94030

24 UNO MILLE NDN 9224 116753

25 CAM. FORD Carroceria NBK 8592 144172

26 CAM. FORD Baú NBK 8642 144171

27 CAM.¾ Baú/FRIG. NBQ 6825 149765

28 CAMINHÃO ¾ - IVECO NCP 8162 94026

29 TOYOTA/ ETIOS HBX OHM 9676 190543

30 TOYOTA/ ETIOS HBX OHL 9286 190541

31 TOYOTA/ ETIOS HBX OHL 7986 190542

32 FIAT/PALIO YOUNG NBX-4501 24137

33 FIAT/PALIO YOUNG NBX-1361 24135

34 CAM. HYLUX  TOYOTA   OHM-8396 190545

35 MITSUBISHI/ L 200 NDX 3176 116542
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36 MITSUBISHI/ L 200 NEC 1084 125549

37 MITSUBISHI/ PAJERO NBN 1673 139237

38 FIAT UNO NBZ 1461 170566

39 FIAT UNO NDN 6754 107423

40 FIAT UNO NDN 6774 94023

41 MITSUBISHI/ L 200 NEB 7811 127832

42 MITSUBISHI/ L 200 NBJ 4011 140209

43 CAM. HYLUX  TOYOTA   OHM-8406 190544

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS – SEMUSB/SEMISB

1 Fiat Uno Mille Fire Flex 2006 NDE 3779 97935

2 Fiat Uno Mille Fire Flex 2006 NCT 6455 94337

3 MITSUBISHI/ L200 JKH 4971 120252

4 Fiat Uno Mille Fire 2003 NCK 1232 12

5 Fiat Uno Mille Economy 2011 NCX 0677 132218

6 Fiat Uno Mille Way Econ 2013 OXL 3478 170242

7 Fiat Uno Mille Way Econ 2013 OXL 3688 170244

8 Fiat Uno Mille Economy 2013 OXL 3568 170243

9 Fiat Uno Mille Way Econ 2013 OXL 3648 170245

10 Fiat Uno Mille Economy 2011 NCX 0637 132217

11 Fiat Uno Mille Fire Flex 2006 NCT 6615 94378

12 Fiat Uno Mille Fire Flex 2006 NBL 1257 4829

13 Fiat Uno Mille Fire Flex 2006 NBL 5377 4825

14 Gol Power GIV 2008 NDT 5032 105928

15 Gol MI 1997 NBG 7970 170300

16 TOYOTA HILUX NDE 1867 4896

17 Fiat Doblo Attractiv 2011 NEF 4508 138577

18 Celta Spirit 2010 NCJ 1625 94866

19 Moto Honda Cg 125 Titan 2002 NCM 9867 76777

20 Moto Honda Cg 125 Fan Ks 2011 NCZ 9764 128488

21 Moto Honda Cg 125 Fan Ks 2011 NCZ 9784 128489

22 Moto Honda Cg 125 Fan Ks 2011 NCZ 9824 128490

23 Moto Honda Cg 125 Fan Ks 2011 NCZ 9884 128494

24 Moto Honda Cg 125 Fan Ks 2011 NCZ 9914 128495

25 Moto Honda Cg 125 Fan Ks 2011 NCZ 9934 128496

26 CHEVROLET/ S10 JKH 2983 20250

27 Moto Honda Cg 125 Fan Ks 2011 NCZ 9854 128492

28 Moto Honda Cg 125 Fan Ks 2011 NCZ 9974 128785

29 Caminhonete L200 Outdoor OHQ 4820 139182

30 Caminhonete L200 Outdoor NCY 7499 95047

31 FORD/ RANGER NCK 9240 864780

32 Caminhonete L200 Triton NDS 0697 170455
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33 Caminhonete L200 4X4 GL NEA 4075 9030

34 Caminhonete L200 4X4 GL NEA 4055 9026

35 Caminhonete Ranger NCK 9240 8644780

36 Caminhonete L200 Triton NDH 3806 174632

37 Caminhonete L200 4X4 GL NDW 8721 190962

38 Caminhonete L200 4X4 GL NDW 0931 190959

39 Caminhonete L200 4X4 GL JKH 4971 20252

40 Caminhonete HILUX CD4X4 NDE 1867 4896

41 Caminhonete L200 4X4 GL NDW 0951 190960

42 Caminhonete L200 4X4 GL NDW 9281 190963

43 Caminhonete S10 COLINA D JKH 2983 20250

44 Caminhonete L200 Outdoor NEC 1084 195713

45 Caminhonete L200 Outdoor NEF 5958 16933

46 FORD F350 CD 2007/2008 HLC 3596 102464

47 Ford Transit 350L BUS 2013 NBW 3701 170459

48 Ford Transit 350L BUS 2013 NBW 3731 170460

49 Ford Cargo 2623 6x4 2012/2013 NDT 1258 163736

50 Ford Cargo 2623 6x4 2012/2013 NBW 6876 148703

51 Ford Cargo 2623 6x4 2012/2013 NBK 8767 148706

52 Ford Cargo 2623 2012/2013 NBP 4066 148700

53 Ford Cargo 2623 6x4 2012/2013 NBN 1477 148705

54 Ford Cargo 2623 2012/2013 NBK 8807 148707

55 MITSUBISHI L 200 NEA 4015 9046

56 Ford Cargo 2629 2014 NCF 3105 171143

57 Ford Cargo 2629 6x4 2014 NCF 9975 171362

58 MITSUBISHI/ L200 NEA 4075 9030

59 Vw 24280 CRM 6x2 2013 (Tatuzão) NCD 5621 170993

60 Vw 24280 CRM 6x2 2013 (Tatuzão) NCD 7021 171124

61 Iveco Tector 240E22 2013/2014 (Varredeira) FNC 1223 170578

62 Iveco Tector 240E22 2013/2014 (Varredeira) FNC 1351 170579

63 Iveco Tector 240E22 2013/2014 (Pipa) NCJ 4373 171109

64 Iveco Tector 240E22 2013/2014 (Pipa) NCJ 4163 171106

65 Iveco Tector 240E22 2013/2014 (Pipa) NCJ 3193 171108

66 Iveco Tector 240E22 2013/2014 (Pipa) NCJ 4383 171105

67 Iveco Tector 240E22 2013/2014 (Munck) NDZ 7176 182920

68 Iveco Tector 170E22 2014 (Melosa) NCI 7244 171521

69 Pá Carregadeira New Holland W130 SEM PLACA 162291

70 Retroescavadeira New Holland B90B SEM PLACA 148872

71 Retroescavadeira New Holland B90B SEM PLACA 148710

72 Retroescavadeira New Holland B90B SEM PLACA 148708

73 Retroescavadeira JCB 3C SEM PLACA 148711
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74 Retroescavadeira JCB 3C SEM PLACA 198674

75 Motoniveladora SEM PLACA 172387

76 Mini Carregadeira SEM PLACA 171309

77 Mini Carregadeira SEM PLACA 170552

78 Mini Carregadeira SEM PLACA 171310

79 Mini Carregadeira SEM PLACA 131789

80 Mini Carregadeira SEM PLACA 128535

81 Micro Trator TC14 SEM PLACA 127575

82 Micro Trator TC14 SEM PLACA 127576

83 Micro Trator TC14 SEM PLACA 71358

84 Micro Trator TC14 SEM PLACA 71359

85 Trator Agritech SEM PLACA 127568

86 Trator Agritech SEM PLACA 127569

87 Trator Agritech SEM PLACA 596362

88 MITSUBISHI/ L 200 NDS 3806 174632

89 MOTOCICLETA HONDA CG 125 NCZ 9874 128493

90 MOTOCICLETA HONDA CG 125 NCZ 9854 128492

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

1 HILUX CD4X SR NCW 0732 128242

2 ETIOS SD XLS NDJ 8384 193495

3 ETIOSSD XLS NDJ 8344 193494

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

1 UNO MILLE NCX-8634 15001

2 UNO MILLE NCX-8604 15013

3 UNO MILLE NCX-8654 15002

4 UNO MILLE NCX-8674 15003

5 UNO MILLE NCY-1764 15004

6 UNO MILLE NCY-0244 15005

7 UNO MILLE NCY-0224 15006

8 UNO MILLE NCY-2094 15007

9 UNO MILLE NCY-1734 15008

10 UNO MILLE NCY-2054 15009

11 UNO MILLE NCY-0154 15011

12 UNO MILLE NCX-8594 15012

13 UNO MILLE NCX-8724 15014

14 UNO MILLE NCX-8494 15015

15 UNO MILLE NCX-8554 15016

16 UNO MILLE NCX-8514 15017

17 UNO MILLE NCX-8454 15018

18 UNO MILLE NCX-8574 15019

19 UNO MILLE NCX-8704 15020
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20 UNO MILLE NCY-0274 15021

21 UNO MILLE NCY-0204 15022

22 UNO MILLE NCX-8434 15023

23 UNO MILLE NCX-8484 15010

24 V.W. GOL NCA-3671 12409

25 V.W. GOL NCA-3631 12408

26 RENAULT CLIO HNT-6885 16723

27 RENAULT CLIO HNT-6886 16724

28 RENAULT CLIO HNT-6887 16725

29 CHEVROLET MONTANA NBD-8491 18608

30 CHEVROLET MONTANA NBD-8471 18605

31 CHEVROLET MONTANA OHV-1500 18606

32 CHEVROLET MONTANA NBD-8481 18607

33 PEUGEOT 207 PASSION NCI-4495 27269

34 PEUGEOT 207 PASSION NCI-4585 27268

35 FIAT DOBLO NBS-6821 23684

36 FIAT DOBLO NBS-6077 36942

37 FIAT DOBLO HIG-1821 11153

38 FIAT DOBLO NCT-2822 36341

39 FIAT DOBLO NDX-9475 9598

40 FIAT PALIO ESSENCE NBW-6253 23920

41 FIAT PALIO ESSENCE NBW-6273 29919

42 FIAT PALIO OHU-4707 36943

43 FIAT PALIO OHU-4717 36944

44 FIAT PALIO OHU-4637 36945

45 TOYOTA ETIOS OHO-5036 33680

46 TOYOTA ETIOS OHO-4916 33688

47 TOYOTA ETIOS OHO-5066 33679

48 TOYOTA ETIOS OHO-4996 33681

49 TOYOTA ETIOS OHO-4966 33682

50 TOYOTA ETIOS OHO-5006 33683

51 TOYOTA ETIOS OHO-4946 33684

52 TOYOTA ETIOS OHO-4926 33685

53 TOYOTA ETIOS OHO-4896 33686

54 TOYOTA ETIOS OHO-5056 33687

55 TOYOTA ETIOS NEE-7135 34879

56 TOYOTA ETIOS NEE-7535 34874

57 TOYOTA ETIOS NEE-7605 34875

58 TOYOTA HILUX NBN-6377 4897

59 TOYOTA HILUX NDE-1867 4896

60 TOYOTA HILUX NDC-7146 6254
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61 CHEVROLET S10 NCK-8793 5478

62 CHEVROLET S10 JKH-8043 20251

63 NISSAN FRONTIER CD NDA-6034 16755

64 MITISUBISHI L-200 NEA-3985 9035

65 MITISUBISHI L-200 NEA-4015 9046

66 MITISUBISHI L-200 NEA-3965 9031

67 MITISUBISHI L-200 NEA-3865 9034

68 MITISUBISHI L-200 NEA-4035 9027

69 MITISUBISHI L-200 NEA-4005 9043

70 MITISUBISHI L-200 NEA-3945 9040

71 MITISUBISHI L-200 NEA-3875 9045

72 MITISUBISHI L-200 NEA-3915 9038

73 MITISUBISHI L-200 NEA-3955 9044

74 MITISUBISHI L-200 NEA-3835 9032

75 MITISUBISHI L-200 NEA-4125 9037

76 MITISUBISHI L-200 NEA-4115 9028

77 MITISUBISHI L-200 NEF-5948 16936

78 MITISUBISHI L-200 NEA-3975 9042

79 MITISUBISHI L-200 NEF-5958 16933

80 MITISUBISHI L-200 NCF-5689 24056

81 MITISUBISHI L-200 OHM-1400 16031

82 MITISUBISHI L-200 NCX-0542 15056

83 MITISUBISHI L-200 NCX-0512 15055

84 MITISUBISHI L-200 NCX-0532 15063

85 MITISUBISHI L-200 NCX-0492 15059

86 MITISUBISHI L-200 NCX-0562 15057

87 MITISUBISHI L-200 NCX-0522 15060

88 MITISUBISHI L-200 NCX-0482 15058

89 MITISUBISHI L-200 NCX-0552 15061

90 MITISUBISHI L-200 NCX-0502 15062

91 MITISUBISHI L-200 TRITON NBP-2856 36908

92 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-2048 48779

93 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-1878 48780

94 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-2188 48792

95 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-1788 S/TOMB

96 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-2188 S/TOMB

97 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-2238 48783

98 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-2068 48784

99 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-1868 48782

100 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-1998 48793

101 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-1928 48795
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102 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-1758 48790

103 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-2178 48788

104 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-2088 48781

105 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-1843 48777

106 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-1938 48791

107 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-1558 48794

108 MITISUBISHI L-200 TRITON NDO-1748 48789

109 MITISUBISHI L-200 TRITON OHV-3599 48798

110 MITISUBISHI L-200 TRITON OHV-7159 48797

111 MITISUBISHI L-200 TRITON OHV-7069 48795

112 MITISUBISHI L-200 TRITON OHV-7409 48775

113 MITISUBISHI L-200 TRITON OHV-3909 48787

114 MITISUBISHI L-200 TRITON OHV-4199 48796

115 MITISUBISHI L-200 TRITON OHV-7109 48786

116 MITISUBISHI L-200 TRITON OHV-7179 48774

117 MITISUBISHI L-200 TRITON OHR-1037 28075

118 MITISUBISHI L-200 TRITON OHR-1047 28076

119 MITISUBISHI L-200 TRITON NEF-7748 29549

120 MITISUBISHI L-200 TRITON NEF-7758 29552

121 MITISUBISHI L-200 TRITON NEF-7868 29548

122 MITISUBISHI L-200 TRITON NEF-7768 29551

123 MITISUBISHI L-200 TRITON NEF-7858 29547

124 MITISUBISHI L-200 TRITON NEG-0348 31288

125 MITISUBISHI L-200 TRITON NEF-7838 29550

126 MITISUBISHI L-200 TRITON NCV-9364 30338

127 MITISUBISHI L-200 TRITON NCV-9374 30339

128 MITISUBISHI L-200 TRITON NCV-9384 30340

129 MITISUBISHI L-200 TRITON NCV-9394 30337

130 MITISUBISHI L-200 TRITON NDA-4104 30336

131 MITISUBISHI L-200 TRITON NDU-8565 38264

132 MITISUBISHI L-200 TRITON NDU-8575 38260

133 MITISUBISHI L-200 TRITON NDU-8495 38261

134 MITISUBISHI L-200 TRITON NDU-8525 38263

135 MITISUBISHI L-200 TRITON NDU-8505 38262

136 MITISUBISHI L-200 TRITON OHU-4649 36949

137 MITISUBISHI L-200 TRITON OHU-4269 36950

138 MITISUBISHI L-200 TRITON OHU-4349 36951

139 MITISUBISHI L-200 TRITON OHU-4339 39952

140 MITISUBISHI L-200 TRITON OHU-4469 36953

141 MITISUBISHI L-200 TRITON OHU-4529 36954

142 MITISUBISHI L-200 TRITON OHU-4699 36955
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143 MITISUBISHI L-200 TRITON OHU-4129 36956

144 MITISUBISHI L-200 TRITON OHU-4909 36957

145 MITISUBISHI L-200 TRITON OHU-4589 36958

146 CARROCINHA IVECO DAILY NDB-1864 S/TOMB

147 CARROCINHA IVECO DAILY NCV-3424 15041

148 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3707 9359

149 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3817 9360

150 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3467 9361

151 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3857 9362

152 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3687 9363

153 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3497 9364

154 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3897 9366

155 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3507 9367

156 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3447 9368

157 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3597 9369

158 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3647 9371

159 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3557 9373

160 MOTO HONDA NXR 150 NDV-6067 9374

161 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3627 9375

162 MOTO HONDA NXR 150 NDV-6047 9376

163 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3927 9377

164 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3457 9378

165 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3567 9379

166 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3527 9380

167 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3587 9381

168 MOTO HONDA NXR 150 NDV-6007 9382

169 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3697 9383

170 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3677 9384

171 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3787 9385

172 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3657 9386

173 MOTO HONDA NXR 150 NDV-3637 9387

174 MOTO HONDA NXR 150 NDN-1050 24044

175 MOTO HONDA NXR 150 NDM-9190 24045

176 MOTO HONDA NXR 150 NDM-5600 24046

177 MOTO HONDA NXR 150 NDM-5710 24047

178 MOTO HONDA NXR 150 NDM-5720 24048

179 MOTO HONDA NXR 150 NDN-2890 24049

180 MOTO HONDA NXR 150 NDN-2770 24050

181 MOTO HONDA NXR 150 NDN-2860 24052

182 MOTO HONDA NXR 150 NDN-2850 24053

183 MOTO HONDA NXR 150 NCG-6859 13099
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184 MOTO HONDA NXR 150 NCG-6879 13100

185 MOTO HONDA NXR 150 NCG-6829 13101

186 MOTO HONDA NXR 150 NCG-6849 13102

187 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3062 15024

188 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3042 15025

189 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3052 15026

190 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3072 15027

191 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3082 15028

192 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3142 15029

193 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3032 15030

194 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3092 15031

195 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3102 15032

196 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3112 15033

197 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3122 15034

198 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3132 15035

199 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3152 15036

200 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3162 15037

201 MOTO HONDA CG FAN 125 NCW-3172 15038

202 MOTO HONDA NXR 150 NCN-1529 15645

203 MOTO HONDA NXR 150 NCN-1549 15644

204 MOTO HONDA NXR 150 OHU-0283 15647

205 MOTO HONDA NXR 150 OHU-0263 15648

206 MOTO HONDA NXR 150 OHU-0273 15649

207 MOTO HONDA NXR 150 OHU-0293 15650

208 MOTO HONDA NXR 150 OHR-4480 15651

209 MOTO HONDA NXR 150 OHR-5420 15652

210 MOTO HONDA NXR 150 OHR-4530 15653

211 MOTO HONDA NXR 150 OHR-4450 15654

212 MOTO HONDA NXR 160 NCW-7993 38265

213 MOTO HONDA NXR 160 NCW-8033 38267

214 MOTO HONDA NXR 160 NCW-8063 38270

215 MOTO HONDA NXR 160 NCW-8093 38268

216 MOTO HONDA NXR 160 NCW-8143 38272

217 MOTO HONDA NXR 160 NCW-8183 38266

218 MOTO HONDA NXR 160 NCW-8203 38271

219 MOTO HONDA NXR 160 NCW-8223 38269

220 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHS-8869 S/TOMB

221 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHS-8699 S/TOMB

222 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHS-8599 S/TOMB

223 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHS-8819 S/TOMB

224 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHS-8789 S/TOMB
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225 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHS-8709 S/TOMB

226 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHS-8589 S/TOMB

227 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHS-8829 S/TOMB

228 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHS-8909 S/TOMB

229 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHS-8759 S/TOMB

230 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6339 S/TOMB

231 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6279 S/TOMB

232 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6189 S/TOMB

233 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6649 S/TOMB

234 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6609 S/TOMB

235 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6579 S/TOMB

236 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6559 S/TOMB

237 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6529 S/TOMB

238 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6449 S/TOMB

239 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6409 S/TOMB

240 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6379 S/TOMB

241 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6259 S/TOMB

242 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6209 S/TOMB

243 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6239 S/TOMB

244 MOTO HONDA BROS NXR 150 OHO-6329 S/TOMB

245 M.B SPLINTER NDO-7288 23149

246 M.B SPLINTER NDO-7348 23151

247 M.B SPLINTER NDO-7248 23150

248 M.B SPLINTER NDO-7418 13153

249 RENAULT MASTER NCT-8736 62613

250 RENAULT MASTER NDL-1606 29134

251 RENAULT MASTER NDL-1776 29137

252 RENAULT MASTER NDM-2496 19133

253 RENAULT MASTER NDM-2556 29132

254 RENAULT MASTER NDK-9996 29136

255 RENAULT MASTER NEE-5998 29135

256 FORD RANGER NBW-3632 25639

257 FORD RANGER NBW-3642 25640

258 FORD RANGER NCF-8032 36915

259 FORD RANGER NCF-8042 36912

260 FORD RANGER NCF-8052 36913

261 FIAT DUCATO NDO-6629 13027

262 FIAT DUCATO NDO-6749 13028

263 FIAT DUCATO NCC-4154 27135

264
FIAT DUCATO

NDO-6799 13030
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887 (VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS/MAQUINÁRIOS)

Obs: Planilha completa para fins de licitação. Após a contratação os cartões deverão ser emitidos de acordo
com nova listagem a ser encaminhada pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP (Ges-
tora Operacional do Contrato), contendo todos os dados necessários para cadastramento dos veículos, maquiná-
rios/equipamentos no sistema.

Obs: A administração a qualquer momento reserva-se do direito de incluir e excluir veículos, maquinários/
equipamentos, conforme julgar necessário.

QUADRO CONSOLIDADO - QUANTIDADE DE VEÍCULOS POR SECRETARIA

1 SGG 41

3 SEMES 5

5 SEMUR 17

6 PGM 4

7 SEMAD 26

8 SEMTRAN 20

9 SEMFAZ 14

10 SEMPOG 6

11 SEMA/SEMI 37

12 SEMAGRIC/SEMI 143

13 SEMDESTUR/SEMI 6

14 SUOP/SEMISB 82

15 SEMED 43

16 SEMUSB/SEMISB 90

17 CGM 3

18 SEMUSA 264

 TOTAL 801

MAYCON CRISTOFFER RIBEIRO GONÇALVES

Gestor de Gastos Públicos - SGP

Cadastro nº: 308380

ANEXO B – TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO DE QUANTIDADES E LOCALIDADES MÍNIMAS DE ESTABELECIMENTOS DA REDE
CREDENCIADA

ITEM MUNICÍPIO DISTRITOS QUANTIDADE MINÍMA

1 Ariquemes

SEM DISTRITO

4 (QUATRO)

2 Candeias do Jamari 3 (TRÊS)

3 Guajará-Mirim 4 (QUATRO)

4 Jaru 4 (QUATRO)

5 Ji-Paraná 4 (QUATRO)
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6 Ouro Preto do Oeste 4 (QUATRO)

7 Cacoal 4 (QUATRO)

8 Pimenta Bueno 4 (QUATRO)

9 Porto Velho

PORTO VELHO (CAPITAL) 30 (TRINTA)

DISTRITO DE JACI PARANA  1(UM)

DISTRITO DE NOVA MUTUM  1(UM)

DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES  1(UM)

DISTRITO DE EXTREMA DE RONDÔNIA  1(UM)

DISTRITO DE NOVA CALIFÓRNIA  1(UM)

DISTRITO DE VISTA ALEGRE DO ABUNÃ  1(UM)

DISTRITO DE FORTALEZA DO ABUNA  1(UM)

DISTRITO DE RIO PARDO 4 (QUATRO)

10 Rolim de Moura

SEM DISTRITO
4 (QUATRO)

11 Vilhena
4 (QUATRO)

TOTAL DE EMPRESAS CREDENCIADAS 80  EMPRESAS CREDENCIADAS

a) Em Porto Velho, está incluso os distritos: Jaci Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante, Extrema, Nova 
Califórnia, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã e Distrito de Rio Pardo. 

b) Nos locais com possibilidade de mais de um estabelecimento credenciado, deverá a Contratada almejá-
lo, visando aumentar o leque de opções de prestação dos serviços;

c) A estimativa acima se justifica diante da necessidade e abrangência dos serviços prestados a popula-
ção pela Prefeitura Municipal de Porto Velho.

ANEXO C
Planilha de Custo

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentua
l (%)

Valor (R$)

1 CUSTOS OPERACIONAIS

1.1 Software

1.2 Equipamentos de leitura de cartão

1.3 Treinamentos

1.5 Credenciamento de Unidades

1.6 Suporte Técnico

1.7 Outros Custos Operacionais (detalhar)

2. CUSTOS FIXOS

2.1 Seguros

2.2 Taxas 

2.3 Outros custos fixos (detalhar)

3 CUSTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 Aluguel 

3.2 Luz/água/telefone

3.3 Serviços administrativos

3.4 Transporte

3.5 Serviços auxiliares
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3.6 Materiais de uso técnico específico

3.7 Equipamentos

3.8

4
4.1
4.2

Outros custos administrativos (detalhar)

CUSTOS A SEREM COBRADOS DA REDE CREDENCIADA
Taxa administrativa
Aluguel Maquineta

5 ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS

5.1 PIS/PASEP

5.2 COFINS

5.3 Contribuição social

5.4 IR

5.5 ICMS

5.6 ISS

5.7 INSS

5.8 FGTS

5.9 Outros encargos sociais e fiscais (detalhar)

6 DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

6.1 Depreciação do bem utilizado

6.2 Outros custos de depreciação

7 LUCRO

7.1 Relativo à Taxa de Administração da Contratante

7.2 Outras Comissões e lucros (detalhar)

CUSTO TOTAL

ANEXO D – TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(CONFORME ANEXO I DO EDITAL)

 

ANEXO E – TERMO DE REFERÊNCIA

GLOSSÁRIO

GESTOR OPERACIONAL DO CONTRATO: SGP: Superintendência Municipal de Gestão de
Gastos Públicos - SGP, órgão de gestão governamental e natureza instrumental
de planejamento, o qual compete à coordenação e a execução de atividade-
meio, relacionada às despesas de natureza essencial, logística, patrimonial
e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal.

GESTOR DO CONTRATO – Responsável pela gestão, fiscalização e acompanhamento
técnico  do  contrato  decorrente  desta  licitação,  sendo  responsável  por
previamente atestar a execução técnica dos serviços contratados, seus níveis
mínimos e continuidade/escalabilidade ininterrupta do mesmo.

SML  – Superintendência Municipal de Licitações, órgão municipal incumbido
pela  organização,  coordenação,  modernização  e  operacionalização  das
licitações, no âmbito do Poder Executivo Municipal, mediante a formulação da
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política  licitatória  de  compras,  obras  e  serviços,  a  respectiva
padronização.

CONTRATANTE / UNIDADES CONTRATANTES – Órgãos do Poder Executivo municipal
(Secretarias,  Superintendências,  Empresas  públicas),  relacionados  neste
termo como participantes da licitação e interessados, com orçamento próprio,
que dispõem  dos  serviços de  relacionados no objeto. São os  interessados
diretos na licitação para realizar a contratação individual de seu estimado,
que  se  beneficiarão  da  contratação  dos  serviços  mediante  alocação
orçamentária e contratos próprios.

ORDENADORES DE DESPESA / UNIDADE ORDENADORA DE DESPESAS – São as unidades
contratantes,  responsáveis  pela  identificação  da  demanda,  requisição,
processamento e pagamento da despesa. Serão responsáveis pelo acompanhamento
e certificação legal do contrato decorrente desta licitação e providenciará
a formalização de seus contratos, execução orçamentária e financeira, diante
dos respectivos comprovantes devidamente conferidos e atestados previamente.

REDE CREDENCIADA – Oficinas mecânicas, concessionárias, distribuidoras  de
peças,  empresas  que  prestem  os  serviços  de  manutenção  automotiva,
credenciadas a empresa vencedora desse procedimento licitatório, os quais
realizaram  a  manutenção  dos  veículos  da  Frota  Oficial  da  Prefeitura
Municipal de Porto Velho, desde que atendam as exigências mínimas contidas
neste edital. 
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ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 058/2019/SML
PROCESSO 02.00351/2017
 
_________________________________(Identificação completa do representante da
licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de
______________________  (identificação  completa  da  licitante)  doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no subitem _______(completar)
do Edital _____________(completar com identificação do Edital), declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a)  A  proposta  apresentada  para  participar  da
_______________________(identificação da Licitação) foi elaborada de maneira
independente  pelo  ______________________  (Licitante)  e  o  conteúdo  da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
_____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa;
(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da
_____________ (identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou
recebida  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação  da  Licitação),  por  qualquer  meio  ou  por
qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão
de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação  da  Licitação)  quanto  a  participar ou não  da
referida Licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________
(identificação  da  Licitação)  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente,  comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante
potencial ou de fato da ______________ (identificação da Licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação da Licitação) não foi, no todo ou em parte,
direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer
integrante de ________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial
das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _____________ de _________.
_________________________________________________________________
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação
completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa
e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO IV DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 058/2019/SML
PROCESSO 02.00351/2017

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º ___________,
por seu Representante Legal, abaixo, assinado, declara sob as penas da Lei,
que até a presente data não existe fato superveniente impeditivo de sua
habilitação ou que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2____ 

______________________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V DO EDITAL

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS
NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE MENORES

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 058/2019/SML
PROCESSO 02.00351/2017

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de  PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 058/2019/SML/PVH, que não possuímos em nosso quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condição de aprendiz (es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Nome e assinatura
(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 058/2019/SML
PROCESSO 02.00351/2017

Para efeitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e participação na
licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2019/SML, declaramos que a empresa (RAZÃO
SOCIAL), CNPJ nº_______________________________, está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º
da Lei Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas no §
4º do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro  que  os  presentes  dados  são  verdadeiros  e  visam  a  facilitar  os
trâmites processuais da  licitação, no sentido de antecipar informações a
respeito  do  porte  da  empresa.  Asseguro,  quando  solicitado  pela
Superintendência Municipal de Licitações – SML, ou Pregoeiro designado, a
comprovação dos  dados  aqui inseridos, sob pena da aplicação das sanções
previstas no Código Penal Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha livre
vontade, firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:
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ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE
AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA,
DE  GERENCIAMENTO,  CONTROLE  E  CREDENCIAMENTO  DE  REDE
ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
VEÍCULOS,  MAQUINÁRIOS  E  EMBARCAÇÕES  PARA  ATENDER  A
FROTA  OFICIAL  DA  PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO
VELHO, POR 12(DOZE) MESES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  _________,  DE  UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,  PARA  OS  FINS  QUE
ESPECIFICAM.

Aos dias___ do mês ___ do ano de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom
Pedro II, Praça Padre João Nicoletti, nº 826, centro, neste ato representado pela  SECRETARIA MUNICIPAL DE
__________________, representada pelo Sr. Secretário  ________________________, brasileiro, ______, portador
da cédula de identidade nº_____e do CPF nº______,CONTRATANTE, e a Empresa________________, inscrita no CNPJ
nº.  ____________,  com  sede  na__________,  nº________,  Bairro_______,  nesta  Capital, neste ato  legalmente
representada pelo (a) Sr.  (a)______________, brasileiro (a),________, portador (a) da Cédula de Identidade
nº____/SSP/___ e CPF nº_______,  CONTRATADA,  resolvem celebrar o presente contrato, que tem por finalidade
estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução contratual, tudo de acordo com a legislação
vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações, posteriores, resultante do procedimento licitatório na
modalidade  PREGÃO Nº 058/SML/PVH, nos termos do  PARECER  Nº___/SPACC/PGM/2018, devidamente autorizado nos
autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.0351/2017, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.  SERVIÇOS  DE  AUTOGESTÃO  DE  FROTA,  PARA  PRESTAÇÃO,  DE FORMA CONTÍNUA,  DE  GERENCIAMENTO,  CONTROLE  E
CREDENCIAMENTO  DE  REDE  ESPECIALIZADA  EM  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E  CORRETIVA  DE  VEÍCULOS,  MAQUINÁRIOS  E
EMBARCAÇÕES PARA ATENDER A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR 12(DOZE) MESES,
conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos, para
atender à Contratante.

Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, como parte indissociável:

a) PARECER Nº____/SPACC/PGM/2018, às fls.___;
b) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02.00351/2017, fls. ___;
c) PROPOSTA DA CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

2.1.  O presente  contrato  será executado  sob  o  regime  de  empreitada por  Preço  Unitário,  nos  termos  da
Legislação aplicável.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor Global deste Contrato, no importe de R$ __________(______________), o qual é meramente estimado,
sendo que os pagamentos ocorrerão em razão dos descontos ofertados na fase da Licitação, nos termos da
Proposta da Licitante, conforme detalhado abaixo:

ITEM ITEM DESCONTO PREÇO VALOR FINAL

1 Preço das peças genuínas (X) _____% (X)

2 Preço das peças originais (y) _____% (y)

3 Preço das peças 1ª linhas (z) _____% (z)

5 Preço da Hora-Homem (Maquinários) _____% R$ 

6 Preço da Hora-Homem (Motos) _____% R$ 

7 Preço da Hora-Homem (V.Leves) _____% R$ 

8 Preço da Hora-Homem (V. Pesados) _____% R$ 

9 Preço da Hora-Homem (V. Pesados) _____% R$ 

8 Preço dos Serviços de Reboque/Guincho _____% R$ 

9 Taxa de Administração _____% _____%
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Desconto Resultante por extenso _____%

4. CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, FATURAMENTE E NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS

4.1. O faturamento será constituído de valor apurado mensalmente com base única e exclusivamente nos serviços
previamente autorizados pelo Gestor Operacional do Contrato, incluindo a taxa de administração da Contratada
e  todos  os  custos  diretos  e  indiretos  pertinentes  à  prestação  dos  serviços,  comprovadas  mediante  a
apresentação de Notas Fiscais/Faturas, em 02 (duas) vias (ou outra, com descrição detalhada de todos os
serviços prestados, desde que atenda a legislação tributária  vigente), devendo conter no  corpo da nota
fiscal/fatura, a descrição do objeto, número do contrato e processo, para aceite, até o 5º (quinto) dia útil
do mês subseqüente ao uso (cada mês).

4.2. Deverão ser apresentadas pela Contratada 3 notas fiscais/ faturas distintas, sendo elas: REEMBOLSO DE
PEÇAS / REEMBOLSO DE SERVIÇOS / TAXA ADMINISTRATIVA e, deverão vir acompanhadas dos relatórios analíticos
referentes a essas Notas Ficais e das notas fiscais originárias emitidas pela rede credenciada que deram
origem a tais faturamentos (peças e serviços), e ainda dos seguintes documentos da empresa CONTRATADA: Prova
de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e Certidão Negativa das Fazendas Estadual, Municipal e Federal, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), Declaração de Domicílio Bancário (DDB), sendo aceitas as Certidões Positivas com efeito
de negativas, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos, e demais obrigações legais.

4.3.  Cada  faturamento  gerado  com  base  mensal  deverá  demonstrar  a  consolidação  financeira  dos  serviços
executados em cada contrato (por unidade contratante/), acompanhadas do relatório das transações efetuadas
pela rede credenciada, no período de referência.

4.4. O Gestor do Contrato procederá com o recebimento e conferência das Ordens de Serviço e Relatório de Re-
cebimento, conforme competências definidas neste Termo de Referência, consoante aos valores e serviços menci-
onados no documento fiscal apresentado pela Contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir
do recebimento dos respectivos documentos, procedendo ao atesto de conformidade pela Administração, conforme
disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93, encaminhando para fins de pagamento e procedendo com a glosa respec-
tiva aos serviços irregulares ou carentes de comprovação.

4.5. Deverá ser disponibilizado via sistema fornecido pela contratada todas às notas fiscais referentes aos
serviços prestados ou peças fornecidas pela rede credenciada no período referente ao fechamento da fatura
sendo as mesmas atestadas na origem pela administração (contratante), a fim de facilitar a consolidação dos
valores que deverão ser exatamente iguais aos da NOTAS FISCAIS/FATURAS repassadas pela contratada (item 17.2.
do Termo de Referência – Anexo II do Edital de Licitação), uma vez, que as mesmas são geradas com base no
consumo efetivo realizado pelas unidades contratantes na rede credenciada.

4.6. A liquidação e processamento da despesa correspondente ao valor mensal apurado e conferido pelo Gestor
do Contrato, deduzindo as glosas e sanções aplicadas que porventura tenha sido verificadas no mês, serão
efetuados por cada Unidade Contratante que procederá ao ateste de conformidade pela comissão de recebimento,
conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93, deduzindo as glosas e sanções aplicadas que porventura
tenham sido verificadas no mês, quando encaminhará os documentos para análise da Controladoria Geral do
Município se necessário, a qual deverá efetuar a análise e emitir parecer, devolvendo os autos para fins de
inclusão  na  ordem  cronológica  de  pagamento  caso  não  haja apontamentos do  Controle;  ou  regularização  e
posterior inclusão para pagamento, no caso de apontamentos do órgão de controle.

4.7.  Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a
Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da
reapresentação do mesmo.

4.8.  Caso se constate erro ou irregularidade de parcela pequena na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu
critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar
indevida.

4.9. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento
das condições contratuais.

4.10.  Cada Unidade Contratante pagará mensalmente à contratada o valor total dos itens consumidos e dos
serviços efetivamente executados de manutenção dos veículos, na forma estabelecida no Contrato, incluído
nesse total o valor de peças de reposição utilizadas e demais itens indicados no Termo de Referência, e o
valor correspondente à Taxa de Administração fixada.

4.11. O valor correspondente à Taxa de Administração será calculado aplicando-se o percentual fixo definido
para variável (taxa de administração) na licitação, sobre o valor total dos produtos e serviços indicados na
fatura.

4.12.  Na  fatura  deverá  ser  destacado  o  serviço  prestado  pela  contratada,  remunerado  por  taxa  de
administração, no qual se aplica o imposto municipal sobre prestação de serviços de qualquer natureza (ISS),
e os serviços e fornecimentos efetuados pela rede credenciada, os quais serão repassados à Contratada como
ressarcimento  ao  pagamento  efetuado  à  rede  credenciada,  obedecendo-se  ao  que  prescreve  a  legislação
tributária, para esses casos.

4.12.1. Também se aplica o imposto Municipal sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza (ISS) nas
faturas (notas fiscais) referente ao reembolso de serviços prestados pela rede credenciada.
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4.13.  O  pagamento da Nota Fiscal correspondente ao valor definitivo processado pela Administração se dará
através da Secretaria Municipal de Fazenda– SEMFAZ ou setor equivalente (conforme o caso), mediante emissão
de Ordem Bancária, obedecendo à ordem cronológica estabelecida,  no prazo de    30 (trinta) dias   contados a  
partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, consoante ao definido nos art. 40, inciso
XIV, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93.

4.14.  Nenhum  pagamento  controverso  será  efetuado,  enquanto  pendente  de  liquidação,  qualquer  obrigação
financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao
pleito do reajuste de preços ou correção monetária.

4.15.  Na  hipótese  das  notas  fiscais/faturas/documentos  apresentados  conterem  erros  ou  dúvidas  quanto  à
exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para
pagamento, ressalvado o direito da futura CONTRATADA de reapresentar, para cobrança as partes controvertidas
com as devidas justificativas. Neste caso restabelecem-se os prazos acima elencados contado a partir do
recebimento, para efetuar uma análise e o pagamento, conforme a fase processual correspondente.

4.16. A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum compromisso que lhe venha
a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações
judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

4.17. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante,
de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

4.18. A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à
CONTRATADA, conforme o caso e exigências legais.  

4.19. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o
valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)
365

EM = I x N x VP, 

onde:
I = Índice de atualização financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

4.20. O não pagamento à rede credenciada autorizará a CONTRATANTE a reter os pagamentos devidos à Contratada,
até a devida comprovação da quitação de todos os débitos relativos ao seu contrato especificamente, sem
prejuízo do direito da promoção de ação penal de apropriação indébita e das sanções cabíveis, visando a não
suspensão da execução dos serviços à Contratante por parte da credenciada.

4.21. A Contratada não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como
garantia,  nem  utilizar  os  direitos  de  crédito  a  serem  auferidos  em  função  dos  serviços  prestados,  em
quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do gestor do contrato.

4.22. Independente dos relatórios que acompanham a Nota Fiscal, a Contratada deverá informar mensalmente o
Gestor do Contrato, em relatório sintético, o valor totalizado das despesas com serviços de manutenção, e com
fornecimento de peças à frota da Prefeitura Municipal de Porto Velho, consolidado por Unidade Contratante
(contrato/órgão) e por mês, totalizando o valor do contrato executado até o momento.

4.23.  Sem prejuízo do acima definido, a Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das
seguintes comprovações:

4.23.1. Regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada
no art. 29 da Lei 8.666/93;

4.23.2. Cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha
sido paga pela Administração; e

4.23.3. Respectivas Ordens de Serviço.

4.24. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS poderá ensejar o
pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme o caso e legislação
vigente.

4.25. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura só será contado da data de sua validação, considerando o
trâmite administrativo.
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4.26. A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe
venha  a  ser  cobrado  diretamente  por  terceiros,  seja  ou  não  instituições  financeiras,  à  exceção  de
determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

4.27. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante,
de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

4.28. Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições que permitir a legislação sobre
todos os pagamentos à Contratada. 

4.29. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada,
que porventura não tenha sido acordada no contrato.

4.30.  Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa MPOG n° 05/2017, será efetuada a retenção ou
glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se
constate que a CONTRATADA:

a) Não produziu os resultados acordados;
b) Deixar de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
c) Deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os

com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5. CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1.  Cada contrato terá vigência por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto no Inciso II do Art. 57 da Lei
8.666/93, de acordo com as necessidades das Unidades Contratantes.

6. CLÁUSULA SEXTA –   REAJUSTE  

6.1. O  valor da taxa de administração contratada  será fixo  e irreajustável,  sendo ainda, essa taxa de
administração  inalterada  nas  possíveis  renovações  contratuais,  considerando  a  natureza  do  objeto
Gerenciamento de Auto Gestão de Frotas mediante emissão de cartão, que será remunerada através do percentual
sobre o valor mensal efetivamente consumido pelas Unidades Contratantes na rede credenciada disponibilizada
pela contratada. Não havendo, portanto, alteração na taxa administrativa ofertada neste instrumento.

6.2.  O valor percentual relativo ao desconto sobre peças, componentes, acessórios e materiais será fixo e
irreajustável, devendo ser aplicado ao preço de tais itens, constantes das tabelas de preço à vista das
Fábricas/ Montadoras ou subsidiariamente os preços constantes no sistema AUDATEX na data do encaminhamento do
orçamento para aprovação pelo gestor de frota do órgão/entidade.

6.3.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas durante a execução dos contratos, de comprovada repercussão no preço da
hora/homem e serviços de reboque/guincho implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme
ocaso.

6.4.  Os preços máximos da hora/homem e serviço de reboque/guincho serão passíveis de revisão, quando das
renovações contratuais, para mais ou para menos, mediante demonstração por parte da CONTRATADA da maior
onerosidade para execução dos serviços, decorrente seja de aumento dos preços para realização dos serviços no
mercado local, ou de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, de forma justificada e
por escrito, utilizando estudos técnicos devidamente documentados.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Este contrato compreenderá o fornecimento de sistema de gestão dos serviços de manutenção automotiva de
todos os veículos oficiais e maquinários/equipamentos, relacionados no Edital e seus Anexos, em especial no
Anexo  A  do  Termo  de  Referência,  e  outros  que  vierem  a  ser  adquiridos  ou  disponibilizados  à  frota  da
Prefeitura Municipal de Porto Velho no período de vigência contratual, a qualquer tempo, reservando-se o
direito da Administração de incluir ou excluir veículos, equipamentos e maquinários do contrato, conforme a
necessidade dos órgão.

7.2. O atendimento dos serviços de manutenção automotiva, bem como, o fornecimento de materiais  deverá
ocorrer por meio de rede credenciada (oficinas multimarcas, centros automotivos, autopeças e concessionárias)
em caráter contínuo e ininterrupto, que inclui o fornecimento de peças e insumos, abrangendo todas as áreas e
especialidades afetas à integridade dos veículos e relativos à manutenção preventiva e corretiva, análise,
avaliação  e  diagnose,  desmontagem,  montagem,  retificação,  reparação,  correção,  restauração,  reposição,
remoção, transporte, complementação e conservação.

7.3. Conforme resolução nº396 expedita pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), e publicada em 13 de
dezembro de 2011, os veículos são divididos em dois (2) tipos:

7.3.1. Veículos Leves – Correspondendo a ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadríciclo, automóvel,
utilitário, caminhonete e camioneta, com peso bruto total – PBT – inferior ou igual a 3.500 kg.

7.3.2. Veículos Pesados – Correspondendo a ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas,
trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semirreboque e suas combinações.

7.4. Será então de responsabilidade da Contratada a execução do objeto de sua especialidade, compreendendo:
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7.4.1. Implantação, alimentação e manutenção de sistema informatizado por meio da Web de autogestão da frota,
integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip;

7.4.2. O gerenciamento e controle dos veículos, dos serviços realizados, peças substituídas e seu custo, da
rede credenciada para atendimento e dos orçamentos necessários, através do sistema integrado implantado;

7.4.3. O credenciamento, monitoramento e intermediação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da
frota, a serem contratados através da rede especializada credenciada nas regiões de atendimento;

7.4.5. Suporte técnico permanente, tanto para a Contratante, quanto para a rede credenciada;

7.4.6.  O  faturamento  mensal  de  todos  os  serviços  contemplados, inclusive os  prestados  através  da  rede
credenciada.

7.5. A contratada deverá responsabilizar-se pelo desembolso necessário à implantação e operacionalização do
sistema, para pleno atendimento do objeto, incluindo: instalação dos equipamentos de leitura, gravação e
transmissão de dados, emissão de cartões (inclusive 2º  via caso necessário), credenciamento da rede de
empresas fornecedoras, manutenção do sistema, treinamento do pessoal, fornecimento de manuais de operação,
despesas relacionadas  a  softwares, implantação e  operação  do suporte técnico,  e  outras  decorrentes das
responsabilidades deste documento, todos cobertos pela taxa de administração.

7.6. Em síntese apertada, a metodologia de contratação pretendida se resume na seguinte sequência: o órgão
municipal  contrata  uma  empresa  especializada  para  realizar  o  gerenciamento  dos  serviços  de  manutenção
automotiva de sua Frota Oficial; o objetivo da contratação é controlar os gastos com manutenção automotiva da
Frota dos órgãos através do sistema de gestão, sendo que, para tanto, os veículos recebem seu próprio cartão
magnético de controle; a manutenção dos veículos é realizada na rede de estabelecimentos credenciados, sendo
o credenciamento de competência da contratada; o órgão municipal paga à contratada uma taxa de administração
relativa ao sistema e seus serviços de credenciamento, operacionalização, suporte e gerenciamento, além dos
valores correspondentes aos serviços utilizados. 

7.7. A realização das atividades de obrigação direta da contratada, devidamente definidas no objeto, ou seja,
aquelas que não se submetem à rede credenciada evidenciada neste instrumento, jamais poderão ser realizadas
através de subcontratação.

7.8. SISTEMA DE AUTOGESTÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA

7.8.1. Entende-se  por  Sistema  de  Autogestão,  objeto  deste  documento, o  sistema  de  gerenciamento
disponibilizado  pela  contratada  para  controlar  toda  a  operação  e  gestão  da  frota  de  forma  integrada,
identificando, consolidando e controlando todos os dados relativos aos veículos, incluindo prestação dos
serviços, peças substituídas, garantias, rede de credenciadas, orçamento, faturamento, custos inerentes a
cada  operação,  etc.,  sendo  importante  identificar  e  medir  os  custos  dos  materiais,  custos  da  própria
manutenção e índices de discrepância nos orçamentos, bem como as diversas tabelas de preços existentes,
apresentando a opção mais vantajosa.

7.8.2. Consiste essencialmente em:

7.8.2.1. Aplicação Web – sendo disponibilizado um sistema de informatizado projetado para utilização através
de um navegador, na internet (aplicação de software que utiliza a web, através de um browser, como ambiente
de execução).

7.8.2.2.  Tecnologia integrada – que viabilize a utilização de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo
smart com chip individual para cada veículo, para realização dos Serviços de Manutenção Automotiva junto aos
estabelecimentos  da  rede  credenciada,  por  meio  de  senha  fornecida  aos  usuários  do  cartão  (motoristas)
designados pela Contratante.

7.8.2.3. Suporte Técnico permanente – que possibilite o restabelecimento, correções e alterações do sistema
em prazo hábil, garantindo inclusive o cadastramento inicial e/ou migração dos dados do Sistema anterior, bem
como  o  esclarecimento  de  dúvidas  durante  a  operação  do  sistema  por  parte  da  Contratante  ou  da  Rede
Credenciada, através de técnicos capacitados sob orientação do responsável técnico da contratada.

7.8.3. A implantação pela CONTRATADA do sistema informatizado de gerenciamento de dados de gestão e controle
da frota compreende, em síntese:

A) Cadastramento e registro dos veículos pertencentes à frota do contratante;
B) Cadastramento de todos os usuários e gestores do sistema, com seus respectivos níveis de acesso;
C) Credenciamento e apresentação da Rede Credenciada;
D) Identificação visual e divulgação da rede credenciada;
E) Implantação e parametrização dos sistemas tecnológicos, informatizado, compatível com o ambiente seguro,
via WEB, on-line;
F) Treinamento de Usuários e Gestores do contrato para operar o sistema;
G) Treinamento da rede credenciada para operar o sistema.

7.8.4.  O  Contratante  fornecerá  à  Contratada  o  cadastro  dos  veículos, condutores  e  identificação  das
respectivas unidades que os mesmos estão alocados contendo os seguintes dados:

 Tipo da frota (própria, locada ou convênio);
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 Prefixo;

 Placas;

 Marca;

 Modelo;

 Chassi;

 Tipo de Combustível;

 Ano de fabricação do veículo;

 Lotação (Unidade);

 Capacidade do tanque;

7.8.5. Cada veículo terá um único cartão magnético ou microprocessado.

7.8.6. A contratada deverá apresentar, antes da assinatura deste contrato, à fiscalização deste instrumento,
para aprovação, o cronograma discriminando todas as fases e prazos para a efetiva implantação do sistema,
observando os critérios e prazos dispostos no Termo de Referência.

7.8.7. A Contratada deverá proceder com uma apresentação ilustrativa do funcionamento do sistema de gestão e
manutenção  da  frota  e  da  integração  com  equipamentos,  senha  e  dos  protocolos  de  atendimento  a  serem
observados no ambiente web em até 03 (três) dias da expedição da primeira ordem de execução dos serviços a
ser  emitida  pela  Contratante,  após  a  implantação  do  sistema,  no  local  e  horário  a  serem  agendados  e
determinados pela Contratante.

7.8.8. A Contratada deverá emitir ou possibilitar a emissão pelo sistema eletrônico, mensalmente, de faturas
detalhadas dos serviços  executados para cada unidade  contratante (secretaria ou órgão), para promover o
melhor acompanhamento das despesas e garantir a eficiência do procedimento de manutenção da frota.

7.8.9. O Sistema de gerenciamento dos serviços contratados deve permitir acesso categorizado por diferentes
níveis de permissões e perfis, através de senhas individuais, tais como, gestor deste contrato, ordenador de
despesas, gerentes setoriais, órgãos de controle interno e externo, rede credenciada, acesso livre, etc. E
deve possuir, ainda, tecnologia que forneça um perfil mínimo de funcionalidade, conforme o descrito nos itens
a seguir:

A) Abertura de Ordens de Serviço on-line/real time;
B) Avaliação e aprovação on-line/real time de orçamento de peças, acessórios e serviços;
C) Cotação de preços de peças, acessórios e serviços on-line/real time;
D) Acompanhamento on-line do status (condições) dos serviços que estiverem sendo realizados;
E) Gerenciamento integrado de todos os serviços contratados nos diversos estabelecimentos credenciados pela
CONTRATADA de acordo com objeto deste instrumento;
F)Sistemas Tecnológicos integrados  que viabilizem a autorização para realização dos serviços contratados
junto aos estabelecimentos da rede credenciada, por meio de senha fornecida ao Gestor Operacional deste
contrato, a saber: Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP;

7.8.10. O sistema de Autogestão deverá disponibilizar:

7.8.10.1.  Utilização de logística especializada de rede, com amplo número de oficinas e concessionárias
credenciadas, em todo o território nacional;

7.8.10.2. Banco de Dados para fornecimento de relatórios gerenciais com históricos dos serviços executados,
despesas de manutenção de cada um dos veículos da frota oficial, fornecendo, inclusive, índice de atendimento
por tipo de serviço;

7.8.10.3. Faturamento de nota fiscal com demonstrativo de compra, discriminado no sistema os valores gastos
com mãos de obra, peças e taxa de administração, por órgão e por fornecedor, relacionando cada nota fiscal
com a respectiva nota fiscal emitida pela Contratada para fins de cobrança;

7.8.10.4.  Sistemas operacionais para processamento das informações da CONTRATANTE e  da rede credenciada
através da Web (Internet);

7.8.10.5. Informatização dos dados da vida mecânica, quilometragem, custos, identificação dos veículos, datas
e horários, tipos de peças, componentes e serviços a serem alimentados por meio eletrônico em base gerencial
de dados disponíveis para a CONTRATANTE;

7.8.10.6. Local para cadastramento do prazo de garantia das peças e serviços prestados, com funcionalidade de
“alerta” e bloqueio da contratação de mesmos produtos, se ainda no período de validade da garantia, na
própria tela de aprovação do orçamento;

7.8.10.7. Cadastramento da rede credenciada por localidade e por linha de fornecimento, identificando todos
os serviços/produtos oferecidos por cada fornecedor, para possibilitar solicitação de cotação em massa, num
só clique, a todos os possíveis interessados, na busca pelo menor preço;

7.8.10.8.  Permissibilidade  para  realização  de  cotações  diárias  dentre  os  estabelecimentos  credenciados,
preliminarmente à execução de quaisquer serviços com o objetivo de serem analisados, com funcionalidade de
envio da cotação de uma só vez (único clique) a todos os credenciados do ramo do objeto a ser contratado,
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devendo ser autorizada a cotação de menor valor pelo Gestor deste contrato, inclusive para os veículos cuja
garantia não esteja vencida, salvo quando houver um número inferior de concessionárias capacitadas para o
serviço, devendo tal fato constar na ordem se serviço;

7.8.10.9.  Campo para informar as observações quanto à autorização, especialmente para registrar descontos
obtidos na negociação, informando inclusive quando essa negociação visa manter todos os serviços num mesmo
local para evitar deslocamentos, se identificado como mais vantajoso e se o fornecedor concordar em reduzir o
preço inicialmente cotado;

7.8.10.10. O sistema deverá emitir alerta, via correio eletrônico e na tela de acesso via web, a toda a rede
credenciada,  conforme  o  ramo  de  atuação  (linhas  de  fornecimento  cadastradas),  informando  quando  houver
orçamento aberto para cotação de preços;

7.8.10.11. O sistema deverá dispor de campo para que a Contratante determine o prazo disponível para cotação,
variável entre 24 (vinte e quatro) e 72 (setenta e duas) horas, de acordo com a urgência dos serviços, bem
como possibilidade de prorrogação do prazo com reenvio dos alertas aos credenciados, quando não se alcançarem
o número de pelo menos 03 (três) cotações ou que a Contratante não esteja certa da vantajosidade dos preços
alcançados.

7.8.10.12.  O Sistema deverá fechar automaticamente o orçamento, quando finalizado o prazo definido pela
Contratante, disponibilizando imediatamente os resultados para consulta;

7.8.10.13. Mesmo com encaminhamento de alerta aos credenciados conforme a linha de atuação, o Sistema deverá
dispor de consulta na tela contendo todos os orçamentos em aberto, para que qualquer unidade credenciada que
recebeu a cotação possa ofertar cotação e preços para o orçamento, no prazo definido;

7.8.10.14.  O sistema também deverá disponibilizar a consulta à tabela de preços praticados no âmbito da
própria administração, de acordo com os valores efetivamente faturados através de Ordens de Serviço emitidas
pelo próprio sistema, elencando todos os serviços e produtos adquiridos no interregno de 60 (sessenta) dias,
permitindo também filtro  de  pesquisa  de acordo com  o objeto ou linha de fornecimento,  a fim de serem
utilizados quando não acusarmos cotação de preços para os mesmos itens, nos termos do art. 15, III e V c/c
arts. 43, IV e 64, § 3º da Lei Federal 8.666/93;

7.8.10.15.  O sistema deverá disponibilizar consulta comparativa na própria tela de orçamento, contendo as
informações  de  data  e  menor  preço  da  cotação  atual,  data  e  menor  preço  praticado/contratado  para  o
produto/serviço registrado no próprio sistema nos últimos 60 (sessenta) dias, data e menor preço praticado na
localidade e data e menor preço ofertado pelo próprio fornecedor detentor da menor cotação atual;

7.8.10.16. O sistema deverá emitir relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle
de despesas e tipos de serviços, do valor das peças e da mão de obra, das garantias, do histórico de ordens
de serviço, orçamentos e de manutenção por veículo e por órgão, bem como centro de custo;

7.8.10.17.  O histórico das operações deve ser armazenado e de imediata e fácil consulta pela Contratante
durante a vigência contratual, permitindo o backup dos dados e restauração dos mesmos, para que não haja
risco de continuidade;

7.8.10.18. Ao término deste contrato, o backup e o histórico das operações deverá ser disponibilizado pela
Contratada  em  planilha  eletrônica  e  em  formato  passível  de  importação  de  dados  por  outro  sistema  que
porventura venha a ser utilizado;

7.8.10.19. O sistema deverá permitir que os relatórios sejam exportados para os formatos .xls, .doc, .docx
e .pdf;

7.8.10.20.  Os relatórios e dados devem estar disponíveis em ambiente web (internet), conforme o nível de
credenciamento e permissões de senha.

7.8.10.21.  O sistema  deverá  registrar e  armazenar  todos os  dados  de vida  mecânica  do veículo  e,  cada
operação:

a) Número de identificação da ordem de serviço;
b) Número de identificação do cartão ou centro de resultado demandante; 
c) Identificação do veículo;
d) Modelo do veículo;
e) Data e hora de abertura e fechamento da ordem de serviço;
f) Data e hora do início e fim da manutenção; 
g) Tipo de serviço (aquisição de peça/manutenção corretiva/serviço de guincho);
h) identificação do gestor responsável pela aprovação do orçamento (nome e matrícula);
i) Valor total da mão de obra;
j) Valor total das peças; 
k) Tempo de garantia dos serviços realizados; 
l) Tempo de garantia das peças adquiridas;
m) Descrição sumarizada da operação;
n) Razão social, endereço e CNPJ do fornecedor e/ou prestador de serviços;
o) Número e data das notas fiscais emitidas pelo fornecedor;
p) Quando o serviço for executado pela Secretaria, disponibilizar uma aba, no sistema, para descrição.
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7.8.11. Relatórios disponibilizados pela Contratada deverão conter no mínimo, as seguintes informações, sem
prejuízo de eventuais e necessárias alterações e adequações que devem ser solicitadas à Contratada, mediante
atendimento das necessidades da Contratante:

a) Histórico de manutenção por período, por tipo de veículo, por placa, por tipo de frota, por centro de
custo e por estabelecimento comercial, com descrição do valor total de peças e valor total de mão de obra;
b) Ordem de serviço cadastrada;
c) Comparativo de valor negociado na ordem de serviço;
d) Comparativo de cotações/orçamentos, inclusive de acordo com preço praticado e tabelas cadastradas;
e) Histórico de preço praticado por tipo de serviço/produto, linhas de fornecimento, localidade e fornecedor
credenciado;
f) Registro de garantia de peças e serviços;
g) Histórico de orçamentos;
h) Relatório de custos por tipo de veículo, órgão e centro de custo;
i) Composição de frota, com ano de fabricação, tipo de veículo, modelo de veículo, centro de custo, placas,
órgão e demais dados de identificação;
j) Relação completa e discriminada de rede credenciada, por localidade e linhas de fornecimento;
k) Tempo de imobilização do veículo;
l) Custo por tipo de manutenção;
m) Custo global, mensal e anual de serviços e peças em geral, por veículo, por tipo de veículo, por porte de
veículo, por órgão e por localização;
n) Tabela de preços praticados no âmbito da própria administração, de acordo com os valores efetivamente
faturados através de Ordens de Serviço emitidas pelo próprio sistema, elencando todos os serviços e produtos
adquiridos no interregno de 60 (sessenta) dias, por linha de fornecimento e por localidade;
o)  Todos  os  relatórios  devem  ser  gerados  a  partir  de  período  pré-estabelecido  pelo  gestor  de  frota,
permitindo comparativos de desempenho, análise de gestão e migração de dados para planilha eletrônica tipo
Excel;
p) O sistema deverá permitir que os relatórios sejam exportados para os formatos xls, .doc, .docx e .pdf.

7.8.12.  Nenhuma  permissão  de acesso categorizado  através  de senhas individuais  poderá  ser cadastrada e
liberada sem a prévia autorização formal do Gestor Operacional do Contrato (SGP), que definirá os diferentes
níveis de permissões e perfis adequados a cada usuário, garantindo a segurança e competência para acesso a
cada informação gerencial.

7.8.13. A Contratada deverá fornecer as garantias e segurança do sistema conforme a seguir:

A)  Gerenciamento  do  sistema  por  meio  de  senhas,  com níveis  de  acesso  diferenciados  aos  fiscalizadores
indicados pelo Gestor deste Contrato;
B) A autorização para qualquer operação somente será possível após digitação de uma senha válida do usuário;
C) O bloqueio do uso da senha deverá ser on-line e a partir da base operacional definida pela contratante,
mediante senha/rotina específica;
D) Troca periódica ou validação de senha pessoal;
E)  Cancelamento  e  cadastramento  de  senha  somente  pela  unidade  autorizada,  definida  pelo  Gestor  deste
Contrato.
F) O uso indevido de senha não autorizada, cancelada ou bloqueada pelo Contratante, será considerado falha do
sistema e as despesas ficarão por conta da Contratada.

7.8.14.  A  Contratada  deverá fornecer manual  explicativo  para utilização dos  sistemas  de atendimento no
ambiente web abrangendo todos os perfis e configurações de menus de acesso e consolidação de dados, em idioma
português, na quantidade a ser definida pelo Gestor deste Contrato, bem como para toda a rede credenciada,
conforme a necessidade.

7.8.15.  A utilização dos equipamentos e sistema será precedida de treinamento específico e obedecerá aos
manuais e procedimentos  que os acompanharem, sendo de responsabilidade da Contratada, a manutenção e/ou
substituição dos equipamentos e metodologias de uso que se mostrarem insatisfatórios à plena execução.

7.8.16.  O treinamento deverá ser oferecido para os gestores e usuários da Contratante quanto ao uso dos
softwares na Superintendência Municipal de Gestão de Gastos – SGP, em até 30 (trinta) dias após a assinatura
deste contrato, em data e horário a serem definidos pelas partes.

7.8.17. Treinamento da rede credenciada poderá ser realizado em grupo ou individualmente, de conformidade com
a  instalação  do  sistema,  em  horários  e  locais  diferentes do treinamento  da  administração,  ocorrendo  a
critério e sob inteira responsabilidade da Contratada, entendendo-se como orientação técnica de manuseio, eis
que disponibilizará menor quantidade de telas para gestão de cada estabelecimento.

7.8.18.  Entende-se por Rede Credenciada, para fins deste documento, todos os estabelecimentos comerciais
fornecedores dos serviços ou materiais objetos deste contrato que, através da manifestação voluntária de
interesse  e  mediante  consulta  da  Contratada,  concordem  com  as  condições  estabelecidas  e  preencham  os
requisitos aqui definidos, podendo então prestar os serviços solicitados ou fornecer os materiais necessários
à manutenção da frota, constando no rol de linhas de fornecimento por localidade definida.

7.8.19.  A CONTRATANTE apenas permitirá oficinas/concessionárias – rede credenciada, que se comprometam a
atender aos seguintes requisitos mínimos:

7.8.20.  Não estabelecer diferenciação entre pagamento através do sistema informatizado e pagamento à vista
(cliente tradicional e cliente Município);
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7.8.21.  Executar os serviços de manutenção de acordo com sua especialidade, com o fornecimento de peças,
componentes e demais materiais destinados à manutenção da frota de veículos da CONTRATANTE, em instalações
próprias;

7.8.22. Oferecer garantia mínima de peças e acessórios de acordo com o fabricante;

7.8.23. Utilizar no serviço de reposição, peças, componentes, acessórios e outros materiais de uso automotivo
que sejam:

a) Novas ou de primeiro uso; 
I. Genuínas;
II. Originais;
III. Similares ou;

7.8.24.  Recondicionadas,  remanufaturadas nos casos excepcionais em que os veículos ou equipamentos estejam
fora de linha de fabricação de peças novas, desde que tal situação seja comprovada e, haja expressa e formal
anuência por escrito do Gestor Operacional deste Contrato (SGP).

7.8.25.  As peças, componentes, acessórios e materiais e suas quantidades, bem como o número de horas e
serviços a serem executados deverão corresponder ao efetivamente necessário para a realização da respectiva
manutenção do veículo, devendo a empresa se abster de propor peças, serviços e horas em desacordo com o
realmente empregado em cada caso concreto.

7.8.26. Toda divergência será passível de negativação dos orçamentos pelo Gestor Operacional deste Contrato
(SGP).

7.8.27. Possuir microcomputador, impressora e conexão à internet, ou em sendo o caso, equipamento leitor de
cartões e impresso de recibos conectado à internet, em velocidade que permita a operacionalidade, não havendo
responsabilidades à Contratante quanto aos equipamentos disponibilizados ou não funcionamento por questões de
especificação técnica não atendida;

7.8.28.  Dispor de área física própria e  equipamentos  adequados à  prestação dos serviços de manutenção,
conforme o caso, inclusive para aferições e regulagens de motores, balanceamentos e geometrias de rodas, bem
como para os demais serviços que propuser a executar;

7.8.29. Responsabilizar-se integralmente pelos veículos da CONTRATANTE, recebidos para execução de serviços,
incluindo todos os acessórios, obrigando-se à reparação total da perda em casos de furto ou roubo, incêndios
ou acidentes, independente de culpa, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento até a entrega
do bem, não transferindo tal responsabilidade a terceiros;

7.8.30. Executar os serviços solicitados com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e ferramenta
adequadas, devolvendo os veículos para a CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento e com todos os
itens verificados na entrada;

7.8.31.  Executar fielmente, dentro das melhores normas técnicas, os serviços que lhe forem confiados, de
acordo com as especificações de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados
pela CONTRATANTE;

7.8.32. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente, e
por sua custa e risco, no todo ou  em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças
substituídas ou os serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou
recusados pela CONTRATANTE, decorrente de sua culpa, inclusive por emprego de mão de obra, acessórios ou
materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer
cobrança  adicional,  a  qualquer  título,  mesmo  nas  aquisições  e  contratação  de  serviços  recebidos  pela
CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia;

7.8.33.  Não aplicar materiais ou prestar serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE via sistema a ser
disponibilizado pela empresa contratada;

7.8.34.  Enviar para a CONTRATANTE, prioritariamente pela internet, através do sistema web disponibilizado
pela Contratada, orçamento dos serviços necessários a serem aplicados no veículo, com a descrição detalhada
das peças, componentes e materiais a serem utilizados, bem como, dos serviços e do  tempo de execução,
indicando o custo do homem/hora a ser empregado, para aprovação da CONTRATANTE;

7.8.35. Proceder com cotações eletrônicas, através do sistema eletrônico, para comprovação de viabilidade de
orçamentos emitidos por outros estabelecimentos de mesma especialidade ou definição de outro prestador apto à
execução dos serviços, que porventura tenham realizado o orçamento inicial dos veículos;

7.8.36. Fornecer em seu orçamento a relação das peças, componentes e materiais a serem trocados, bem como o
volume de tempo de serviço, prazo de garantia e o custo dos serviços a serem empregados para aprovação da
CONTRATANTE;

7.8.37.  Executar  o  serviço,  se  autorizado  mediante  o  recebimento  de  Ordem  de  Serviço,  expedida  pela
CONTRATANTE, através  do sistema eletrônico da CONTRATADA, mesmo que o orçamento inicial não tenha sido
executado pelo seu estabelecimento, contudo, tendo sido a sua cotação de preços identificada como a mais
vantajosa.
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7.8.38.  A execução dos serviços somente considerar-se-á AUTORIZADA após aprovação via sistema eletrônico
expedida pelo Gestor Operacional deste Contrato (SGP);

7.8.39.  Fornecer  a  nota  fiscal  dos  serviços  efetuados  na  hora  da  entrega  do  veículo  ou  mensalmente
(consolidando faturamento de todos os serviços realizados no mês para cada unidade contratante), conforme
definido pelo Gestor Operacional deste Contrato, discriminando marca, modelo e garantia do serviço prestado e
peças adquiridas;

7.8.40.  Responder  civil  e  penalmente  por  qualquer  descumprimento  das  disposições  legais,  inclusive  por
acidentes decorrentes da sua ação ou omissão, que ocorram durante a realização dos serviços, objeto deste
contrato, eis que compatível com qualquer outro serviço realizado diretamente ao consumidor pessoa física ou
diante de quaisquer outros tipos de contratos governamentais.

7.8.41. Utilizar equipamentos individuais e coletivos de segurança (EPI’s e EPC’s) adequados às normas;

7.8.42. Disponibilizar o veículo para devolução, logo após a conclusão dos serviços, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas;

7.8.43. Aceitar inspeção de vistoria, laudo técnico a ser realizado nos veículos consertados/recuperados, que
tenham envolvimento em acidente automobilístico, tendo resultado danos de média monta. Entendendo por média
monta, os danos sofridos pelo veículo quando forem afetados os seus componentes mecânicos e estruturais,
envolvendo substituições de equipamentos de segurança especificados pelo fabricante;

7.9.   EXCLUSÃO DO ESTABELECIMENTO DA LISTA DE ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE PORTO VELHO  

7.9.1. O estabelecimento poderá ser EXCLUÍDO da lista de atendimento do Município de Porto Velho a qualquer
tempo por solicitação expressa própria ou por solicitação do Gestor Operacional deste Contrato, ou no caso de
descumprimento às normas e condições estabelecidas neste instrumento, obedecendo aos seguintes critérios.

7.9.2. O Gestor deste Contrato e a Contratada emitirão as devidas notificações a serem protocoladas junto aos
estabelecimentos credenciados, informando claramente os motivos da advertência e/ou as normas e condições
descumpridas, determinando prazo para readequação.

7.9.3.  Em qualquer caso será garantida a ampla defesa e o contraditório, que deverá ser encaminhado pelo
estabelecimento credenciado ao Gestor deste Contrato na mesma forma definida acima, no prazo máximo de 05
(cinco) dias a contar do recebimento da notificação.

7.9.4.  Notificado  o  estabelecimento  é  facultada  à  resposta  nos  termos  acima,  não  sendo  acatadas  as
justificativas  apresentadas,  a  CONTRATANTE  não  mais  utilizará  os  serviços  prestados  pelo  respectivo
estabelecimento, devendo a contratada comunicar ao respectivo estabelecimento os fatos que motivaram tal
decisão.

7.9.5.  Os estabelecimentos excluídos por solicitação própria poderão ser novamente incluídos na lista de
atendimento, caso não haja restrições do Gestor Operacional deste Contrato.

7.10.   SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA REDE CREDENCIADA  

7.10.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

7.10.1.1. Manutenção preventiva é uma manutenção planejada que previne a ocorrência corretiva. Os programas
mais constantes da manutenção preventiva são: reparos,  lubrificação, ajustes, e recondicionamentos, cujo
denominador  comum  para  todos é  a  verificação  periódica  do  funcionamento  dos  equipamentos,  antecipando
eventuais problemas que possam causar gastos maiores como a manutenção corretiva.

7.10.1.2. A essência da Manutenção Preventiva é a substituição de peças ou componentes antes que atinjam a
idade em que passam a ter risco de quebra. A base científica deste tipo de manutenção é o conhecimento
estatístico da taxa de defeito das peças, equipamentos ou sistemas ao longo do tempo. A Manutenção Preventiva
também é chamada de manutenção baseada em intervalos/tempo destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a
degradação do funcionamento de um item.

7.10.1.3.  A Manutenção Preventiva objeto deste instrumento consiste então na revisão periódica da frota,
compreendendo todos os serviços executáveis em oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias e
outras  prestadoras  de  serviço  do  ramo,  obedecendo  às  recomendações  do  fabricante  do  veículo,  visando
minimizar a incidência de necessidade de gastos com manutenção corretiva, e visando manter os veículos em
perfeito funcionamento e com todas as garantias de cobertura, enquanto vigentes.

7.10.1.4. Não é um serviço prestado diretamente pela Contratada, mas sim pela rede especializada credenciada
pela mesma, não a eximindo das responsabilidades quanto à execução e fiscalização, de acordo com o definido
neste instrumento.

7.10.1.5. São exemplos de serviços realizados em manutenção preventiva:

Troca de pneus, protetores e câmaras;
Alinhamento e balanceamento de rodas;
Troca de óleo de motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento;
Filtro de óleo, de ar e de ar-condicionado;
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Lubrificação e elementos filtrantes de veículos;
Lavagem simples e completa, inclusive de motor;
Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação;
Reposição de palhetas de limpador, baterias, equipamentos de segurança (triângulo sinalizador, chave de roda,
cinto de segurança), correias de alternador/gerador;
Substituição de itens de motor;
Limpeza de motor e bicos injetores;
Regulagem de bombas e bicos injetores;
Troca de lona, pastilha de freio e mangueiras;
Revisão de fábrica;
Outros serviços constantes no manual dos veículos/equipamentos.

7.10.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA

7.10.2.3. Manutenção Corretiva  é uma manutenção  não periódica que variavelmente poderá ocorrer. Geralmente
possui suas causas em falhas e erros que os veículos dispõem nesta instância. No caso, o uso constante da
frota acarreta problemas a serem sanados. Trata-se da correção dos danos atuais e não iminentes.

7.10.2.4. Já segundo a Norma NBR 5462 (1994), manutenção corretiva é “a manutenção efetuada após a ocorrência
de uma pane, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida”. Em suma: é toda
manutenção com a intenção de corrigir falhas em equipamentos, componentes, módulos ou sistemas, visando
restabelecer sua função.

7.10.2.5.  A Manutenção Corretiva objeto deste instrumento consiste então na correção esporádica da frota,
conforme a demanda de ocorrências, compreendendo  todos os  serviços executáveis  em oficinas  multimarcas,
centros  automotivos,  concessionárias  e  outras  prestadoras  de  serviço  do  ramo,  também  priorizando  as
recomendações do fabricante do veículo, para correção de defeitos aleatórios resultantes do desgaste e/ou
deficiências  de  operação,  manutenção  e  fabricação,  garantindo  a  operacionalidade  do  veículo,  além  de
preservar a segurança de pessoas e materiais.

7.10.2.6. Não é um serviço prestado diretamente pela Contratada, mas sim, pela rede especializada credenciada
pela mesma, não a eximindo das responsabilidades quanto à execução e fiscalização, de acordo com o definido
neste instrumento.

7.10.2.7. São exemplos de serviços realizados em manutenção corretiva:

Serviços de retífica de motor;
Montagem e desmontagem de jogo de embreagem;
Serviços de instalação elétrica;
Serviços no sistema de injeção eletrônica;
Capotaria;
Tapeçaria;
Borracharia;
Chaveiro;
Funilaria e pintura;
Serviços no sistema de arrefecimento;
Serviços no sistema de ar-condicionado;
Reboque de veículos;
Revisão geral e serviços integrantes para atendimento das normas obrigatórias de inspeção ambiental veicular;

7.10.3. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

7.10.3.1. Entende-se por Serviços de Assistência, objeto deste instrumento, a elevação e movimentação pesada
(serviços de munck) e o socorro mecânico (serviços de guincho e remoção), no caso de ocorrerem imprevistos,
portanto com assistência de 24 horas em caso de acidente ou pane. Deve compreender:

Guincho – veículos ou caminhões usados para rebocar os veículos avariados.
Transporte em suspenso por guinchamento para remoções.

Munck – guindaste utilizado para a elevação e movimentação de cargas e materiais pesados, além da
capacidade humana.

7.10.3.2. Não é um serviço prestado diretamente pela Contratada, mas sim, pela rede especializada credenciada
por ela, não a eximindo das responsabilidades quanto à execução e fiscalização, de acordo com o definido
neste instrumento.

7.10.3.3. São exemplos de serviços realizados em assistência:

Guincho de motocicletas;
Guincho de veículos leves e médios (carros e caminhonetes);
Guincho de veículos de grande porte (caminhões de todos os tipos, máquinas em geral, etc.);
Movimentação  por  guindaste  de  veículos,  sucatas,  materiais  pesados  (incluindo máquinas e  compressores),
cargas, etc.

7.10.4. LOGÍSTICA DE REPOSIÇÃO

7.10.4.1.  Entende-se  por  Logística de Reposição,  o  fornecimento de todos  os  materiais necessários para
garantir a manutenção preventiva e corretiva, através de uma rede de distribuição e autopeças, cobrindo o
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Município de Porto Velho, impossibilitando a indisponibilidade de veículos da frota administrativa. Deve
compreender:

Peças automotivas;
Acessórios;
Componentes;
Pneus;

7.10.4.2.  Outros  materiais  originais  ou  genuínos  recomendados  pelo  fabricante  de  acordo  com  as
características de cada veículo, ou mesmo similares de qualidade aprovados pela administração, conforme o
caso e necessidade.

7.10.4.3.  O  fornecimento  não  é  prestado  diretamente  pela  Contratada,  mas  sim,  pela  rede  especializada
credenciada por ela, não a eximindo das responsabilidades quanto à execução e fiscalização, de acordo com o
definido neste instrumento.

7.10.5. PRINCIPAIS LINHAS DE FORNECIMENTO PARA CREDENCIAMENTO

7.10.5.1. O credenciamento da rede visa atender às necessidades de manutenção da frota em regime de:

a) Assistência a uma, ou a multimarcas de veículos;
b) Assistência a uma, ou mais categorias de veículos;
c) Assistência a uma, ou a várias especialidades.

7.10.5.2.  Para atendimento dos casos em que o veículo esteja dentro do período de garantia de fábrica, a
Contratada deverá cadastrar concessionárias autorizadas para a execução da manutenção e revisão, para a qual
será encaminhado o veículo para realização dos serviços.

7.10.5.3.  Havendo  mais  de  uma  concessionária  autorizada  no  município,  será  proporcionada  a  livre
concorrência, nos mesmos moldes dos veículos fora de garantia, ou seja, encaminhar-se-á a cotação eletrônica
prévia a todas as concessionárias cadastradas para a localidade.

7.10.5.4.  O rol de credenciamento abaixo determina as principais linhas de fornecimento que deverão ser
disponibilizadas  neste  contrato,  sendo  a  listagem  meramente  exemplificativa,  não excluindo  nenhum  outro
serviço ou linha de fornecimento necessária para o bom funcionamento dos veículos que necessite ser incluída
posteriormente, desde que se inclua na definição do objeto deste instrumento.

TIPO DE SERVIÇO DEFINIÇÃO

Mecânica Geral Consiste em serviços de mecânica em motor, retífica, caixa de câmbio, caixa de direção,
carburação  e/ou  bomba  injetora  e  refil,  injeção,  velas,  bomba e bicos  injetores,
turbina, sistema de freios, arrefecimento e embreagem e todos os outros serviços afins.

Lanternagem Consiste  em  serviços  de  troca  e/ou  conserto  de  lataria,  assoalhos,  para-choques,
carrocerias em alumínio (tipo baú) e outras, solda em geral e todos os outros serviços
afins.

Funilaria e Pintura /
Estufa

Consiste  em  serviços  de  funilaria  e  pintura  automotiva  externa  ou  interna,  com
polimento, enceramento e/ou faixa de identificação do veículo, com secagem rápida,
identificação visual e adesivagem de caracterização oficial e todos os outros serviços
afins.

Capotaria Consiste em serviços de substituição ou conserto de estofados e cobertura interna do 
veículo, incluindo tapeçaria, bem como a parte mecânica do funcionamento dos bancos, 
portas, cintos de segurança, borrachas das portas e todos os outros serviços afins.

Sistema Elétrico Consiste em serviços de substituição ou conserto nos sistemas elétricos dos veículos 
(freios, direção e outros).

Sistema Hidráulico Consiste em serviços de substituição ou conserto nos sistemas hidráulicos dos veículos 
(freios, direção e outros).

Borracharia completa Consiste em remendos/reparos em pneus com/sem câmara de ar, troca de pneus e câmaras de
ar, colocação de rodas, calotas e todos os outros serviços afins.

Balanceamento, 
Alinhamento, Cambagem

Consiste em serviços de regulagem do sistema de rodagem do veículo e todos os outros 
serviços afins.

Suspensão Consiste nos serviços de substituição e/ou consertos de amortecedores, estabilizadores,
borrachas, calços, balanças, molas, pivôs, barra de direção e todos os outros serviços
afins.
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Instalação de 
Acessórios

Consiste  nos  serviços  de  instalação  de  qualquer  acessório  indispensável  ao
funcionamento, operacionalidade ou segurança dos veículos, assim como, o conserto e
instalação de acessórios de som e imagem, tapetes, equipamentos de segurança (triângulo
sinalizador, chave de roda, cinto de segurança) e combate a incêndios, insulfilmes; e
outros afins.

Vidraceiro Consiste nos serviços de substituição dos vidros frontal, traseiro e lateral, 
retrovisores, borrachas dos vidros e portas, polimento dos para-brisas e todos os 
outros serviços afins.

Chaveiro Confecção de chaves, codificação e outros serviços afins.

Ar-condicionado Consiste nos serviços de limpeza e reparo do sistema de resfriamento do ar do interior
do  veículo,  inclusive  troca  de  gás,  conserto  e  substituição  do  compressor,
higienização, troca de componentes eletrônicos e todos os outros serviços afins.

Troca de Óleo e 
filtros

Consiste nos serviços de fornecimento e troca de óleo do motor, do câmbio e da direção
hidráulica,  com  substituição  dos  elementos  filtrantes  (ar,  combustível,  óleo
lubrificante) e todos os outros serviços afins.

Lavagem e aspiração Consiste nos serviços de lavagem simples e completa do veículo, inclusive de motor; 
lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação, e outros afins.

Assistência Consiste nos serviços de elevação e movimentação pesada (serviços de munck) e o socorro
mecânico (serviços de guincho e remoção) e outros afins.

Tapeçaria Consiste na reforma, conserto ou restituição da forragem de bancos, revestimento 
interno e porta-malas dos veículos, e outros serviços afins.

Autopeças Consiste no fornecimento de peças, componentes, acessórios e outros materiais afins
originais ou genuínos recomendados pelo fabricante, bem como similares de qualidade
aprovados pela administração.

Rol de definição dos serviços a serem credenciados para atendimento do objeto, por linha de fornecimento.

7.11. FORMA DE CREDENCIAMENTO

7.11.1.  O credenciamento dos estabelecimentos,  conforme as  linhas de  fornecimento  mínimas  e localidades
definidas no  anexo B do Termo de Referência, será de responsabilidade da empresa Contratada, que deverá
manter atualizada a lista no sistema de gerenciamento web. Serão ainda observados os seguintes requisitos:

7.11.2. A contratada deverá apresentar à CONTRATANTE, durante a implantação do sistema de autogestão, a sua
rede de oficinas e estabelecimentos já credenciados (caso houver), e disponibilizar, no prazo de 30 dias,
adicionalmente  à  sua  rede,  os  novos  credenciamentos,  atendendo  as  condições  e  regras  mínimas  de
credenciamento  estabelecidas  neste  Termo  de  Referência,  especialmente  os  quantitativos  e  localidades
previstas no ANEXO B do Termo de Referência (Relação de Distritos).

7.11.3. A Contratada deverá manter a listagem eletrônica atualizada, via internet, da rede de credenciados e
integrados ao sistema eletrônico de gerenciamento, informando as eventuais inclusões e exclusões por período
e por localidade.

7.11.4.  A contratada obriga-se a garantir que toda a rede credenciada colocada à disposição da Prefeitura
Municipal de Porto Velho seja formada por empresas idôneas e em dia com suas obrigações fiscais, respondendo
subsidiariamente pela inobservância das normas vigentes por quaisquer das unidades da rede credenciada em
relação ao contrato avençado;

7.11.5.  A Contratada obriga-se a fiscalizar periodicamente a atuação de cada unidade da rede credenciada
visando aferir a capacidade técnica da prestação de serviços executados nos veículos do Contratante;

7.11.6.  Poderão ser credenciados, a pedido do Gestor Operacional deste Contrato (SGP), estabelecimentos em
outro Município, quando identificados veículos em trânsito que necessitem da prestação dos serviços, desde
que não haja possibilidade ou vantajosidade de atendimento por estabelecimento credenciado nas proximidades.

7.11.8.  A  Contratada  deverá  garantir  que  os  estabelecimentos  contidos  na  rede  credenciada  possuam
equipamentos adequados à prestação de serviços contratados e fornecimento de peças e acessórios automotivos
originais genuínos ou similares quando for o caso, propondo a recusa de estabelecimentos que comprovadamente
não tenham condições de atendimento com a mínima qualidade necessária.

7.12. PAGAMENTO DA REDE CREDENCIADA

7.12.1. A  Contratada  se  responsabilizará  única  e  integralmente  pelo  fiel  e  pontual  pagamento  à  rede
credenciada pelos serviços prestados e fornecimento de peças e acessórios, ficando claro que o Contratante
não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, e obedecerá aos seguintes critérios:
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7.12.2.  A  ausência  do  repasse  do  pagamento  no  prazo  definido  à  rede  credenciada  autorizará  a  Unidade
Contratante a reter os pagamentos devidos à Contratada, até a devida comprovação da quitação de todos os
débitos da referida Unidade Contratante, sem prejuízo do direito da promoção de ação penal de apropriação
indébita e aplicação das sanções cabíveis.

7.12.3. Mesmo no caso previsto no item anterior, a Contratada deverá garantir a manutenção da prestação dos
serviços por parte da Rede Credenciada, impedindo a suspensão da execução dos serviços.

7.12.4. As Unidades Contratantes (órgãos) devem ser tratadas distintamente, conforme cada contrato originado,
e  desta  forma  não  será  admitida a  suspensão  dos  serviços  generalizada.  Assim,  em  nenhuma  hipótese  a
Contratada  poderá  suspender  os  serviços  às  demais  Unidades  Contratantes que estiverem  em  dia  com  seus
pagamentos, por motivo de identificação de débito de uma Unidade Contratante isolada.

7.13. RECEBIMENTO, CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

7.13.1. Da Gestão Operacional do Contrato – SGP:

7.13.1.1. A Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, denominada Gestora Operacional do
Contrato, através da Diretoria de Qualidade dos Gastos Administrativos - DQGA, será responsável pela Gestão
Operacional e  acompanhamento  técnico  dos  contratos  decorrentes  desta  licitação,  sendo  responsável  por
controlar  os  gastos  dos  serviços  executados,  emitindo  normatizações,  e  sempre  observando  o  preço  mais
vantajoso, buscando  negociações,  em conformidade  com  a  legislação e  com  o  próprio Edital/Contrato, que
remeterão às especificações deste Termo de Referência.

7.13.1.2. É responsabilidade exclusiva da SGP quanto aos serviços de manutenção automotiva, - Vistorias,
Autorização, aprovação e Disponibilização do Saldo e Controle dos gastos relacionados a manutenção automotiva
das unidades contratantes;

7.13.1.3. Sem prejuízo do previsto no subitem anterior, a SGP emitirá ainda Portaria designando oficialmente
o Diretor de Departamento de Qualidade dos Gastos Administrativos - DQGA e responsáveis do setor, para
encarregar-se legalmente do controle do consumo, efetuando conferência das notas fiscais/emissão de relatório
para as Unidades Contratantes.

7.13.1.4.  Como  Gestor  Operacional  do  Contrato  a  SGP  deverá  programar os  meios  necessários  ao  perfeito
acompanhamento da execução contratual, expedir regulamentos para a fiel execução do objeto pactuado e outros,
para que cada unidade contratante possa acompanhar os serviços de manutenção realizados em sua própria frota,
e  ainda,  disponibilizar  informação  global  da  gestão  dos  serviços, para  que  possam  fazer  correlações  e
análises de custos.

7.13.1.5. Ao Gestor Operacional  do  contrato se resguarda o  direito  de  a  qualquer momento verificar as
condições  de  uso  e  manutenção  dos  equipamentos  e  softwares,  inclusive  contratando  técnico  ou  empresa
especializada, caso necessário.

7.13.1.6. Quando da emissão de relatórios a SGP indicará aos ordenadores de Despesas as ordens de serviço que
não se demonstrarem em consonância com os ditames legais e contratuais, devolvendo-as à empresa contratada
para  regularização  e  justificativas,  cabendo  aos  ordenadores  de  despesa,  caso  necessário,  a  glosa  das
parcelas irregulares, sem prejuízo da apuração de responsabilidade, caso se identifique dano ao erário.

7.14. Da Gestão Contratual – Unidade Contratante

7.14.1.  As Secretarias  do  Poder  Executivo  Municipal,  denominados  Ordenadores  de  Despesa  (unidades
contratantes), nas competências que lhe couberem, são os Gestores do Contrato, órgãos responsáveis por:

7.14.2. Designar por Portaria oficialmente os fiscais do Contrato e Comissão de Recebimento dentre os servi-
dores do próprio órgão, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93;

7.14.3. Acompanhar e certificar legalmente o contrato decorrente desta licitação e providenciar a formaliza-
ção do contrato, execução orçamentária e financeira para cobertura das despesas;

7.14.4. Realizar o pagamento das faturas após conferência dos relatórios de serviços, aquisição de peças e
demais documentos comprobatórios, realizando ateste definitivo, exercendo o controle da Frota e dos serviços
relacionadas à execução contratual.]
7.14.5. Cada unidade contratante pactuará seu contrato com a empresa vencedora do certame, conforme modelo
padrão de contrato a ser anexado ao edital, tendo como unidade interveniente Gestora Operacional do Contrato,
a SGP.

7.14.6. As unidades contratantes devem acompanhar, conferir e fiscalizar a conformidade da prestação dos
serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na
forma da Lei, bem como, deverão ser aferidos pelo agente fiscalizador a correção dos valores praticados em
razão dos serviços que tiverem sido realizados em determinado período.

7.14.7. Quando da homologação da licitação e assinatura do Contrato, os órgãos ordenadores de Despesa de-
signarão a Comissão de Recebimento do Objeto do Contrato de que trata o inciso I, alínea “b”, do art. 73 da
Lei Federal nº 8.666/93, dentre os servidores lotados no próprio órgão, composta por no mínimo, três servido-
res, sendo pelo menos 1/3 (um terço) do quadro efetivo da administração, com capacidade para exercer o ateste
final dos serviços relacionados à execução contratual, sob pena de responsabilidade solidária junto aos ór-
gãos fiscalizadores,  a qual se responsabilizará pelo recebimento  definitivo do objeto, mediante termo cir-
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cunstanciado, assinado pela maioria de seus membros, após a vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais e dos documentos comprobatórios encaminhados pelo órgão gestor do contrato, observado ain-
da o disposto no art. 69 da mesma Lei, de modo a aferir o atendimento aos princípios da legalidade, finalida-
de, eficiência e economicidade.

7.14.8. Dentre a comissão designada deverá haver pelo menos um servidor com conhecimentos básicos de infor-
mática para consulta e acompanhamento do Sistema de Autogestão a ser disponibilizado via Web, permitindo as-
sim a eficaz fiscalização do contrato para emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

7.14.9. Cabem as Unidades Contratantes a identificação do limite disponível para realização dos serviços,
conferência dos orçamentos executados, Conferência das Notas Fiscais com os relatórios recebidos da SGP e re-
alizar o processamento e pagamento das despesas.

7.14.10. O Gestor do Contrato poderá propor, fundamentado em fatos, a suspensão da prestação dos ser-
viços, total ou parcialmente, em definitivo ou temporariamente, bem como, designar diligências para que sejam
aplicadas à Contratada as penalidades previstas no CONTRATO, assegurado à Contratada, o direito de ampla de-
fesa. 

7.14.11. O Gestor do Contrato poderá, sempre que julgar necessário, solicitar à Contratada a apresen-
tação de quaisquer documentos referentes aos serviços contratados na relação: empresa contratada x Prefeitura
de Porto Velho.

7.15. Da Fiscalização do Contrato

7.15.1. A Fiscalização do Contrato se dará pela verificação dos procedimentos constantes neste Termo de Re-
ferência, garantindo cumprimento de todas as obrigações nele contidas, sendo certo que fiscalizará a execução
dos serviços contratados, bem como o cumprimento das especificações solicitadas, no sentido de corresponderem
ao contratado, conforme atribuições e competências definidas acima. 

7.15.2. A fiscalização, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do
objeto deste instrumento.

7.15.3. Cabe ao Fiscal do Contrato solicitar de seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes para o caso de decisões ou providências que ultrapassarem a sua competência; e proceder ao Rece-
bimento Provisório do objeto do contrato, quando necessário, nos termos do inciso I, alínea “a” do art. 73 da
Lei Federal nº 8.666/93.

7.15.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.15.5. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a
vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às
observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

7.15.6. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna de fiscalização e/ou auditoria externa
por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito ao objeto deste instrumento.

7.15.7. A avaliação será considerada pela ADMINISTRAÇÃO para aquilatar a necessidade de solicitar à CONTRA-
TADA que melhore a qualidade dos serviços prestados, para decidir sobre a conveniência de renovar ou, qual-
quer tempo, rescindir o presente Contrato ou, ainda, para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, decla-
rações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacidade técnica em licitações públicas.

7.15.8. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços,
a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabili-
dade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designa-
dos, podendo para isso solicitar à contratada a substituição de qualquer tecnologia que não atenda às neces-
sidades e especificações do Termo de Referência.

7.15.9. O Fiscal do Contrato se incumbirá de acompanhar a execução dos serviços, determinando à Contratada
as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como anotar e enquadrar as in-
frações contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierárquico, conforme disposto nos §1º
e §2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

7.15.10. O Fiscal do Contrato exercerá a fiscalização dos serviços contratados, além de, verificar a
conformidade quanto aos prazos e vigências, garantias, modificações contratuais, como também acompanhamento
dos recursos necessários para cobertura contratual.

7.15.11. Assegurar o efetivo cumprimento das obrigações da Contratada, realizando a supervisão das
atividades por ela desenvolvidas e efetivando avaliações periódicas. As deficiências e irregularidades que
forem constatadas serão comunicadas:
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a) Verbalmente, para os casos rotineiros ou urgentes.
b) Por escrito, para as situações complexas, estipulando-se, quando pertinente, prazo certo para a

correção da irregularidade. As comunicações formais serão registradas no Diário de Ocorrências ou
por Carta Formal remetida à Contratada, sendo ainda válidas as correspondências via e-mail, desde
que este tenha sido devidamente registrado por informação oficial da Contratada.

c) Por publicação no Diário Oficial do Município, no caso de recusa do recebimento da notificação ou
insucesso de remessa postal com Aviso de Recebimento.

7.15.12. O Fiscal do Contrato emitirá Relatório de Acompanhamento, até 5 (dias) dias úteis do recebimento
dos documentos comprobatórios por parte da Contratada, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Relação das notas fiscais recebidas;
b) Detalhamento e totalização do valor relativo ao percentual da taxa de administração;
c) Detalhamento e totalização das glosas mediante sanções ou serviços com qualidade inferior, dani-

ficados ou inadequados (anexando os documentos probantes pertinentes, sempre que possível), re-
jeitados na fiscalização;

d) Totalização geral da cobrança, com quadro resumo dos valores faturados;
e) Informações acerca do cumprimento, ou não, de todas as obrigações por parte da Contratada;
f) Assinaturas de conferência e aprovação dos responsáveis, conforme definição deste Termo de Refe-

rência.

7.14.13. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios pre-
vistos no Termo de Referência. 

7.14.4. EXECUÇÃO

7.14.4.1.  Para  execução  deste  contrato,  a  Contratada  deverá  tornar  disponível  sistemas
tecnológicos  próprios  de  intendência,  fornecendo  serviços  de  manutenção  através  da  rede
credenciada gerenciada por sistema informatizado, com metodologia de cadastramento, controle e
logística, compreendendo, dentre outros:

7.14.4.2.  Ampla rede de estabelecimentos credenciados nas localidades mínimas do anexo B do
Termo de Referência, equipados para aceitar transações de usuários do sistema;

7.14.4.3.  Implantação  de  sistema  integrado,  em  ambiente  web,  para  veículos,
maquinários/equipamentos  e  embarcações  componentes  da  frota  oficial  da  contratante,
proporcionando um controle eletrônico dos serviços de manutenção;

7.14.4.4.  Controle informatizado de sistemas integrados de gestão dos serviços de manutenção
automotiva  possibilitando  à Contratada a emissão de relatórios financeiros, operacionais e
gerenciais, que permitam estrito e eficaz acompanhamento da situação de consumo e total dos
gastos envolvidos.

7.14.4.5. Ainda para possibilitar a execução, a Contratada tornará disponível acesso a software,
em ambiente web para gerenciamento dos serviços de manutenção da Contratante, cadastrando todas
as informações necessárias que o integram.

7.14.4.6.  A efetiva implantação do sistema de gerenciamento de manutenção deverá dar-se num
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura deste contrato, incluindo o acesso a
todos os recursos tecnológicos e ferramentais necessários à plena utilização dos sistemas web da
Contratada pelos servidores autorizados vinculados à Contratante.

7.14.4.7.  Os serviços deverão ter execução iniciada somente após autorização e aprovação dos
serviços via sistema contratado, sendo tal aprovação de responsabilidade do Gestor Operacional
deste Contrato (SGP), devendo ser obedecido o disposto na legislação trabalhista no desempenho,
inclusive a emanada do Ministério do Trabalho e a relativa à Medicina e Segurança do Trabalho,
ou legislação equivalente aplicável e em vigência.

7.14.4.8.  Para  fiel  cumprimento  deste  contrato,  a  Contratada  deverá  garantir  todas  as
especificações do objeto e responsabilidades dispostas neste instrumento.

7.14.4.9. A Contratada deverá indicar um telefone que possa ser acionado 24 horas, todos os dias
da semana, como suporte técnico para solução de eventuais problemas relativos a este Contrato,
quer seja por parte dos estabelecimentos credenciados, quer seja por parte da Contratante.

7.14.4.10.  A Contratada deverá indicar o preposto para acionamento e representação perante a
Administração, sobre qualquer assunto relativo a este Contrato, devendo o preposto se encarregar
da resolução das pendências, repasse das notificações e solicitações da Contratante bem como de
apresentação dos prazos formais para atendimento, nos casos de impossibilidade de atendimento
imediato.
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7.14.4.11.  O sistema fornecido pela contratada deverá permitir a informatização dos dados de
quilometragem,  manutenção,  custos,  identificação  do  veículo,  identificação  do  condutor  e
respectiva  unidade  organizacional,  datas  e  horários,  e  demais  critérios  dispostos  neste
instrumento.

7.14.4.12.  A contratada deverá executar o atendimento e solução de problemas de assistência
técnica no prazo que não poderá ser superior a 6 horas (em dias úteis), considerando o horário
comercial de 08h00min às 18h00min, devendo apresentar justificativa e solicitação de dilatação
deste prazo por escrito, quando for o caso, a ser analisado pelo Gestor Operacional deste
Contrato.

7.14.4.13.  No caso de  descumprimento às normas e condições estabelecidas, após as devidas
notificações e ampla defesa, a CONTRATANTE as solicitações de modificação deverão ser atendidas
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento por escrito da mesma.

7.14.4.14. Os veículos, maquinários/equipamentos, grupos geradores e embarcações passíveis dos
serviços de manutenção elencados neste instrumento estão constantes no ANEXO A do Termo de
Referência, bem como as características e unidades proprietárias, e, caso a frota venha a ser
aumentada, os mesmos serão incluídos no atendimento, da mesma forma que deverão ser excluídos os
que por qualquer razão deixarem de pertencer à Frota.

7.15. CRITÉRIOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA REDE CREDENCIADA

7.15.1. Os serviços de manutenção preventiva, corretiva e de assistência nos veículos oficiais
realizar-se-ão nas instalações do estabelecimento credenciado, e devem ser prestados por pessoal
qualificado, mediante emprego das técnicas compatíveis e ferramental adequado.

7.15.2.  Todas  as  operações  serão  realizadas  interativamente,  via  web,  entre  o  sistema  da
Contratada e o operador – autorizado pelo Gestor deste Contrato – mediante opções de execução
oferecidas (menus).

7.15.3.  A simples entrada do veículo na oficina não caracteriza a permissão de realização de
serviços, eis que poderão ocorrer as seguintes situações quando identificada a necessidade de
manutenção de veículos (em qualquer dos casos será solicitado o orçamento a ser elaborado pelo
estabelecimento, caso este dê entrada do veículo no local):

7.15.3.1.  Solicitação  direta  de  cotação  via  sistema,  com  lançamento  próprio  pelo  Gestor
Operacional deste Contrato, quando já realizada triagem e definição dos serviços necessários por
equipe técnica da Contratante e esta puder permanecer de posse do veículo até que se obtenha a
cotação prévia de preços dos estabelecimentos cadastrados. Neste caso, o próprio Gestor do
Contrato informará ao sistema os serviços e/ou materiais necessários para orçamento, sendo
encaminhado o veículo diretamente ao estabelecimento com preços mais vantajosos;

7.15.3.2. Encaminhamento direto do veículo a estabelecimento para fins de manutenção, quando já
realizada triagem e definição dos serviços necessários por equipe técnica da Contratante, sendo,
neste caso, apresentado o formulário com indicação dos serviços para orçamento, a ser realizado
de imediato pela credenciada com lançamento no sistema, que aguardará a efetiva cotação de
preços para confirmação da proposta mais vantajosa e autorização para realização dos serviços,
se for o caso;

7.15.3.3. Encaminhamento do veículo para fins de levantamento das demandas de manutenção, com
avaliação dos serviços e/ou materiais necessários, quando não tenha sido possível a triagem da
equipe técnica da Contratante, sendo que, neste caso, somente após o levantamento é que a
credenciada procederá com o lançamento no sistema do seu orçamento para manutenção;

7.15.3.4.  Encaminhamento  direto  de  determinados  veículos  à  concessionária  autorizada  pelo
respectivo  fabricante  do  veículo,  nos  casos  em  que,  pela  especificidade  do  serviço  ou
considerando a necessidade ou vantajosidade de manutenção da garantia do veículo os serviços de
manutenção devem ser executados pela própria, sempre a critério da análise do Gestor deste
Contrato.

7.15.4.  Para levantamento do preço de mercado e negociação de vantagens para a Administração
(consoante ao valor cobrado para manutenção do veículo), o estabelecimento receptor do veículo
ou  o  próprio  Gestor  Operacional  do  Contrato,  conforme  as  situações  indicadas  na  Cláusula
anterior, lançará no sistema web o orçamento dos serviços necessários a serem aplicados no
veículo, com a relação das peças, componentes e materiais a serem utilizados, bem como o volume
de tempo previsto para a realização do conserto, abrindo então a cotação de preços com alerta a
todos os estabelecimentos do ramo cadastrados no sistema;
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7.15.5.  Os  serviços  somente  poderão  ser  executados  após  o  envio  on-line/real  time,  pelas
empresas credenciadas (estabelecimento receptor e demais interessados da linha de fornecimento
cadastrada), de orçamento detalhado, através dos menus eletrônicos apropriados existentes no
ambiente web da Contratada, e respectiva autorização pelo Gestor Operacional do Contrato, que se
pronunciará após imediata análise e avaliação dos orçamentos a ele submetidos previamente.

7.15.6. Os orçamentos solicitados pela Contratante deverão ser respondidos no sistema web em um
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas pelos estabelecimentos da rede credenciada solicitada,
conforme o ramo indicado na linha de fornecimento, informando ainda o custo do homem/hora a ser
empregado, para análise e aprovação do Gestor Operacional deste Contrato.

7.15.7.  A  execução  dos  serviços,  então,  somente  considerar-se-á  AUTORIZADA  com  a  prévia
Autorização de Orçamento (SO), expedida pelo Gestor Operacional do Contrato, o qual dará o “DE
ACORDO” para que o estabelecimento de proposta mais vantajosa execute os serviços.

7.15.8.  Quando da entrega dos veículos na oficina, seu recebimento será efetuado através de
formulário  próprio, em duas vias, contendo no mínimo os seguintes dados: identificação do
veículo (marca modelo, cor, ano e placa); data e hora do recebimento; nível de combustível e
quilometragem; marca/modelo e estado de conservação dos pneus; acessórios instalados (rádio/CD,
etc.) descrição resumida dos serviços requeridos ou dos defeitos apresentados; nome e assinatura
das partes.

7.15.9.  Ainda no momento de recebimento do veículo (entrada) na oficina, o estabelecimento
credenciado  deverá  preencher  Check-list,  onde  constará  necessariamente  todos  os
itens/equipamentos e acessórios contidos no interior, inclusive os obrigatórios (macaco, chave
de roda, estepe, extintor e triângulo), bem como relacionar o estado geral do veículo, inclusive
de sua carroceria/lataria e capotaria/tapeçaria no ato de recebimento, identificando avarias e
arranhões do veículo (ressalvas, caso haja divergência), o qual  será  conferido  no  ato  de
devolução (saída) do mesmo, por representante do estabelecimento em conjunto com o representante
da administração, designado para sua retirada.

7.15.10. Caso o encaminhamento para execução dos serviços não disponha de triagem e definição
dos  serviços,  realizado  previamente  por  equipe  de  mecânicos  da  Contratante,  esta  poderá,
conforme a disponibilidade, encaminhar a respectiva equipe para confirmação dos serviços e/u
materiais  levantados  como  necessidade  pelo  estabelecimento  inicial,  visando  confirmar  as
prioridades a serem autorizadas.

7.15.11. Da mesma forma, na indisponibilidade de equipe técnica, poderá redirecionar os veículos
a outros estabelecimentos para confirmação da demanda, confrontando as necessidades.

7.15.12. De qualquer modo, a realização do serviço ou troca de materiais só poderá ser iniciada
após emissão da Autorização de Execução dos Serviços, expedida pelo Gestor Operacional do
Contrato (SGP), quando analisada a cotação de preços.

7.15.13.  A equipe técnica da Contratante deverá conferir, sempre que possível, os serviços
prestados pelos estabelecimentos credenciados, a fim de confirmar a execução.

7.15.14. As peças, materiais, acessórios e outros a serem empregados no conserto dos veículos
deverão ser sempre originais, salvo em casos excepcionais em que, com autorização formal do
Gestor Operacional deste Contrato, quando poderão ser empregados genuínos e similares.

7.15.15.  As  peças  e  acessórios  que  forem  substituídos  deverão  ser  disponibilizados  à
fiscalização do contrato, para que no momento do recebimento do serviço verifique as peças
empregadas, ateste a substituição e real necessidade das mesmas, inclusive as peças dadas como
parte do pagamento que também deverão estar disponíveis à verificação da fiscalização.

7.15.16. No ato da devolução do veículo, o estabelecimento credenciado deverá proceder à entrega
ao usuário das peças substituídas nos veículos que não foram dadas como parte do pagamento, bem
como dos certificados de garantia e relação de peças utilizadas com identificação de marca e
modelo.

7.15.17. Caso os serviços executados ou as peças empregadas apresentem problemas e/ou defeitos
dentro  do período de  garantia, esses deverão ser refeitos e/ou substituídos em prazo não
superior ao do primeiro concerto, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.
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7.15.18. Todos os serviços executados ou materiais fornecidos pelas oficinas e concessionárias
credenciadas pela Contratada, estarão sujeitos à aceitação pelo Gestor ou fiscal do contrato,
que aferirá se aqueles satisfazem o padrão de qualidade desejável e necessário, em cada caso.

7.15.19. Na hipótese de não aprovação dos serviços, conforme previsto acima, as oficinas e as
concessionárias credenciadas pela Contratada, obrigar-se-ão a realizar os serviços, bem como
providenciar a substituição das peças, materiais ou acessórios, arcando com todas as despesas
decorrentes, devendo tomar estas providências tão logo seja comunicado à Contratada e notificado
o estabelecimento da não aceitação dos serviços pelo Fiscal/Gestor deste Contrato.

7.15.10.  Os prazos para execução das manutenções/reparos necessários nos veículos devem ser
estabelecidos de comum acordo com a Contratada, levando-se em consideração o grau de avaria nos
mesmos, a Tabela Tempária (quando nela definido) e as condições mercadológicas. Contudo, os
serviços simples e/ou de pequena monta (manutenção “preventiva”) deverão ser efetuados sempre
dentro de um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo que para a manutenção “corretiva”
o prazo não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) horas, contadas a partir da aprovação
do orçamento, sem prejuízo a serviços que demandem maior tempo, desde que previamente informados
ao Gestor do Contrato e cujas justificativas sejam aprovadas.

7.15.21. Os veículos da CONTRATANTE só poderão ser testados num raio de até 20 km do local onde
está sendo executado o serviço.

7.15.22.  A  devolução  dos  veículos  manutenidos  também  será  realizada  mediante  procedimento
formal, através de recibo de entrega aos servidores credenciados pelo Gestor do Contrato para
fins de retirada.

7.16.   EQUIPAMENTOS DA REDE CREDENCIADA  

7.16.1. Para execução do serviço, conforme ramo de atuação (linha de fornecimento) e Ordens de
Serviço emitidas deverão ser disponibilizados pelos estabelecimentos credenciados, no mínimo, os
seguintes equipamentos e instalações:

7.16.2. Mecânica/Elétrica

7.16.2.1. Equipamento de análise eletrônica e diagnóstico (para análise e leitura das partes
elétrica e eletrônica do veículo);

Multímetro;
Lavadora de peças;
Macaco para motor;
Medidor de pressão do sistema de arrefecimento;

Medidor de compressão de cilindros;
Medidor de pressão para sistema de injeção eletrônica;
Elevador de veículos;
Equipamento para limpeza e regulagem de bicos injetores.

7.16.2.2.   Tapeçaria/Funilaria  

Rebitador;
Tracionadores: conjunto para reparo de carroceria;
Ventosas para manuseio de vidros;
Máquina e/ou equipamento para soldagem, etc.

7.16.3. Pintura

Cabine de pintura e estufa de secagem;
Pistola;
Compressor;
Laboratório de Tintas, etc.

7.16.4. Serviços em Geral (incluindo as demais linhas de fornecimento)

Iluminação adequada;
Sistema de proteção contra incêndio dentro dos padrões do corpo de bombeiros;
Ferramentas adequadas para cada tipo, ano e modelo do veículo.

7.17. DEFINIÇÃO DO PREÇO DA REDE CREDENCIADA
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7.17.1. Nenhum  orçamento inicial da oficina receptora será aprovado imediatamente, devendo
primeiro ser realizada a cotação de preços on-line junto aos demais estabelecimentos, visando
apurar a proposta mais vantajosa, de acordo com o valor de mercado, devendo ainda os preços
ofertados serem compatíveis com os valores de desconto apurados na disputa do certame.

7.17.2. Desta maneira, o Gestor Operacional do Contrato somente autorizará o fornecimento ou a
execução de serviço, cujo preço for compatível com o estabelecido na licitação, devendo, em cada
autorização,  restar  demonstrada  a  compatibilidade,  através  da  comparação  do  preço  final
proposto.

7.17.3.  Para  fins  de  aprovação dos  serviços,  os  preços  unitários  das  peças,  componentes,
acessórios, materiais deverão  ser inferiores, ou pelo menos, iguais aos preços oficiais do
fabricante/montadora com a aplicação mínima do desconto obtido na licitação, podendo, ainda, ser
aprovado orçamentos com valores abaixo desses parâmetros. 

7.17.4. Para fins de aprovação dos serviços (MÃO DE OBRA), o tempo de reparo deverá ser inferior
ou, pelo menos igual ao tempo oficial do fabricante/montadora, e os preços unitários dos
serviços deverão ser inferiores ou, pelo menos iguais aos preços da HORA/HOMEM, por tipo de
veículo com a aplicação do desconto obtido na licitação, podendo, ainda, ser aprovado orçamentos
com valores abaixo desses parâmetros.

7.17.5. Excepcionalmente, quando não for possível a comparação de preços com tabelas ou preço
praticado, o gestor deverá efetuar pelo menos 03 (três) cotações de preços de mercado para o
serviço ou fornecimento específico, a fim de alimentar um banco de informações para comparações
futuras. As cotações de preços devem ser renovadas a cada 60 (sessenta) dias.

7.17.6. O Contratante deverá adquirir as peças ou acessórios atentando para o melhor desconto
ofertado pela rede credenciada, sendo considerada como critério a proximidade do local onde o
serviço  será  executado,  avaliando-se  o  custo/benefício  bem  como  o  parâmetro  de  preços
estabelecidos neste instrumento.

7.17.7. No caso de comprovada a necessidade de aquisição de peça ou acessório original (material
com as mesmas características, especificações e fabricante do que compõe a montagem original do
veículo) que não seja contemplada com código da montadora (número de peça) na tabela de Preços
Oficial da respectiva montadora, a cotação do menor preço ficará a cargo do Gestor Operacional
deste Contrato.

7.17.8. A fiscalização de preços ficará a cargo: primordialmente, pelo Gestor deste Contrato;
definitivamente pelo fiscal designado pela unidade contratante.

7.17.9. A base do cálculo do preço praticado para prestação de serviços de mecânica, elétrica,
lanternagem, alinhamento e balanceamento e outros deverá ser de acordo com o tempo para a
execução do serviço constante da Tabela de Tempos Padrão de Reparos adotados pela montadora de
acordo com o modelo do veículo (código, descrição e tempo padrão de execução do serviço),
conforme referência disposta neste instrumento.

7.17.10. Todos os estabelecimentos integrantes da rede credenciada da Contratada deverão ser por
ela reembolsados, inexistindo qualquer vínculo ou obrigações financeiras entre o Contratante e
tais prestadores de serviços.

7.18. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.18.1.  O  atendimento  aos  serviços  de  manutenção  solicitados,  inclusive  fornecimento  de
materiais,  deverá  ocorrer  em  rede  de  estabelecimentos  (oficinas  multimarcas,  centros,
automotivos,  concessionárias)  credenciados  e  disponibilizados  pela  Contratada  em  todo  o
Município de Porto Velho, conforme anexo B do Termo de Referência, outros solicitados conforme
necessidade do contratante, bem como, nos casos de emergência e, naqueles cuja realização
tornar-se imprescindível, aos sábados, domingos, feriados e fora do horário de expediente e/ou
em locais onde ocorrerem quebras ou defeitos nos veículos, especialmente quando se tratar de
serviço de guincho e socorro mecânico.

7.19. PRAZOS

7.19.1. A implantação do sistema de gerenciamento da manutenção automotiva deverá ocorrer até 30
(trinta)  dias  corridos  após  assinatura  do  contrato,  incluindo  a  instalação  de  todos  os
equipamentos  e  insumos  necessários  à  operação  do  sistema,  o  credenciamento  da  rede,  e  o
credenciamento e treinamento dos gestores e condutores.
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7.19.2.  O início efetivo da prestação dos serviços dar-se-á com a implantação do sistema,
devidamente testado e aprovado pela Contratante.

7.19.3. O prazo para atendimento e solução de problemas de assistência técnica pelo contratado
não poderá ser superior a 6 horas em dias úteis, considerando o horário comercial de 8 horas às
18 horas, devendo apresentar justificativa e solicitação de dilatação deste prazo por escrito,
quando for o caso, cabendo à análise do Gestor do Contrato sua aprovação.

7.19.4.  A contratada deverá, antes da assinatura do contrato, apresentar, à fiscalização do
contrato, para aprovação, cronograma discriminando todas as fases e prazos para a efetiva
implantação do sistema, observadas as disposições constantes neste instrumento. 

8. CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS

8.1. Para a contratação dos serviços, cada unidade contratante (secretarias e órgãos municipais)
utilizará os recursos financeiros provenientes da sua dotação orçamentária própria.

8.2. Os recursos financeiros estimados para contratação dos serviços correrão por conta da
Administração, cujos Programas de Trabalho, Fontes de Recurso e Elementos de Despesas constarão
nos respectivos contratos e notas de empenho da despesa a serem emitidos por cada Unidade
Contratante,  observadas  as  condições  estabelecidas  no  processo  licitatório,  podendo  ser
alteradas no curso da contratação, diante dos remanejamentos, demandas e projetos de Lei que
porventura ocorram, mantendo-se o contrato originário de cada órgão.

8.3. Os  recursos  orçamentários  para  atender  as  contratações  oriundas  deste  procedimento
licitatório estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2019 e no Plano
Plurianual de Ação Governamental, garantidos para este exercício e os seguintes, através dos
elementos de despesa 339039 – (Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica) e 339030 – (Aquisição de
Material de Consumo). Os órgãos e Programas de Trabalho previstos para atendimento mediante esta
licitação são os abaixo elencados:

8.4. Conforme o órgão, origem dos recursos, origem dos veículos a serem atendidos e demandas
disponíveis poderão ser utilizadas fontes de recursos diferenciadas da Fonte de Recurso 01.00
(Tesouro  Municipal),  no  caso  de  atendimento  de  recursos  de  convênio  ou  contrapartida  do
Municipal, incluindo-se ou alterando-se o PA na elaboração deste contrato.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Além daquelas decorrentes de Leis, Normas e regras aplicáveis à sua atividade e da Lei n.
8.666/93, a Contratada, obriga-se à execução de todos os serviços necessários, sem prejuízo de
todas as obrigações inerentes ao serviço definidas neste instrumento, e ainda:

9.1.1.  A Contratada, além do fornecimento do objeto definido neste documento, e de todos os
serviços necessários para a sua perfeita execução, sem prejuízo de todas as obrigações inerentes
ao serviço definidas neste Termo de Referência, obriga-se a:

9.1.2.  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente, sendo que o estabelecimento credenciado responde solidariamente com a Contratada por
quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à Contratante, por dolo ou culpa, bem como por
aqueles que venham a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.

9.1.3.  Realizar os serviços em caráter contínuo, mediante Ordem de Serviço, autorizada pelo
Gestor Operacional do Contrato.

9.1.4.  Executar  os  serviços  objeto  desta  licitação  a  todas  as  unidades  contratantes  nela
compreendidas, mantendo a distinção contratual entre cada contrato (cada qual) para fins de
atendimento, faturamento, pagamento, etc., reconhecendo não haver vínculo entre as mesmas quanto
aos  contratos  oriundos  do  certame  licitatório,  por  se  tratarem  de  unidades  orçamentário-
financeiras distintas, a não ser a coincidência de um único Gestor Operacional do Contrato pré-
definido.

9.1.5. Atender às determinações da fiscalização do Gestor do Contrato e providenciar a imediata
correção das deficiências apontadas pela fiscalização quanto à execução dos serviços.

9.1.6. Atender através de telefone, e-mail, fax ou pessoalmente na sede do Gestor do Contrato,
diante  dos  meios  oficialmente  repassados,  às  solicitações,  de  acordo  com  a  necessidade  e
complexidade do serviço.
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9.1.7.  Manter  entendimento  com  a  Contratante  e  Rede  Credenciada,  objetivando  evitar
interrupções, paralisações ou transtornos durante a execução dos serviços.

9.1.8. Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos seguindo ordens e orientações da
Contratante.

9.1.9. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o objeto
Contratado.

9.1.10. Prestar diretamente todos os serviços mencionados nos subitens supracitados, desde que o
ramo de atividade seja compatível com a execução do serviço.

9.1.11. Prestar os serviços de acordo com a demanda, necessidade, interesse e características
definidos e informados pela Contratante.

9.1.12.  Possibilitar a fiscalização da execução do objeto contratado, o que não diminui ou
substitui a responsabilidade daquela decorrente das obrigações assumidas.

9.1.13. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do
objeto deste instrumento, mesmo que para isso outra solução não prevista no contrato tenha que
ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante, desde
que sob inteira responsabilidade da CONTRATADA.

9.1.14.  Manter,  durante  toda  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação.

9.1.15. Executar dentro da melhor técnica e qualidade os serviços necessários a realização do
objeto do Contrato.

9.1.16. Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros e ao patrimônio do Contratante, por
negligência ou imprudência de seus empregados, pelo seguro contra quaisquer tipos de acidentes
que possam ocorrer ao seu pessoal.

9.1.17.  Analisar,  sempre  que  exigido,  a  substituição  de  seus  empregados,  cuja  atuação,
permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios.

9.1.18. Assumir inteira responsabilidade por despesas diretas ou indiretas, tais como: salários,
seguros,  transporte,  alimentação,  diárias,  encargos  sociais,  fiscais,  trabalhistas,
previdenciários e de classes, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho do objeto da contratação.

9.1.19. Assumir quaisquer danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Porto Velho ou a
terceiros, quando for constatado que tenham sido ocasionados em decorrência da execução dos
serviços, ou causados por seus profissionais ou prepostos.

9.1.20.  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicionais a Contratante.

9.1.21.  Comunicar no prazo de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas, por escrito quaisquer
alterações ou acontecimento que impeçam, mesmo que temporariamente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativas à execução do contrato, total ou parcialmente.

9.1.22.  Assumir  a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em decorrência da espécie, forem vítimas
seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

9.1.23. Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas,
bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria
objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de
qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes.

9.1.24.  Designar e o manter Supervisor responsável (preposto – art. 68, da Lei 8.666/93), a
partir da data da assinatura do contrato, que se reportará diretamente ao Gestor do contrato,
para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade
técnica e disciplinar da atuação dos trabalhadores, com poderes de representante ou preposto
para tratar com o Contratante.

 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022, Porto Velho/RO
 Fone (69) 3901-3069

e-mail: pregoes.sml@gmail.com



Processo n.º 02.0351/2017

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

9.1.25. Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, inclusive
eventuais falhas em seu sistema, providenciando a sua imediata correção, sem ônus para a
Administração.

9.1.26.  Responsabilizar-se  única  e  exclusivamente  pela  manutenção,  conservação  de  qualquer
gênero ou espécie necessária a manter sempre os equipamentos e softwares relativos ao objeto
contratado em condições de uso, não podendo a qualquer título cobrar ou faturar em contra
cobrança da Contratante.

9.1.27.  Apresentar ou disponibilizar via sistema informatizado, sempre, junto à Nota Fiscal,
para ser verificado e rubricado pelo Gestor do Contrato, todas as Ordens de Serviço e Notas
Fiscais emitidas pelos estabelecimentos credenciados prestadores dos serviços.

9.1.28. Colocar à disposição da Contratante, quando da ocorrência de parada por manutenção ou
conserto técnico, outro objeto (software, equipamentos, etc.) igual ou semelhante ao Contratado,
observando-se os pedidos previstos de manutenção.

9.1.29. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços.

9.1.30.  Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia
recente,  e  provendo-os  dos  Equipamentos  de  Proteção  Individual  -  EPI’s,  conforme  o  caso,
especialmente para apresentarem-se nas instalações da Contratante.

9.1.31.  Manter  todos  os  equipamentos,  softwares  e  ferramentas  necessários  à  execução  dos
serviços, em perfeitas condições de uso.

9.1.32. Executar todos os serviços com esmero e correção, refazendo tudo que for impugnado pela
fiscalização por não corresponder ao contratado.

9.1.33. Permitir ao servidor credenciado pela Contratante, fiscalizar os serviços objeto deste
contrato,  que  estiverem  sendo  executados  sob  sua  responsabilidade,  prestando  todos  os
esclarecimentos solicitados  e atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar,
recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não esteja de
acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos
usuários ou de terceiros.

9.1.34. Aceitar auditagem nos seus controles e documentação fiscal referentes aos serviços por
parte de representante designado da Contratante, quer sejam internos ou externos dos órgãos
competentes.

9.1.35.  Prestar  assistência  técnica  de  forma  a  permitir  o  acesso  on-line  ao  sistema  de
gerenciamento da frota em todas as localidades do Município de Porto Velho.

9.1.36.  Responsabilizar-se  por  todo  e  qualquer  ônus  referente  aos  direitos  de  propriedade
industrial, marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por
sua violação, suas conseqüências e efeitos jurídicos, devendo por eles responder, e defender o
contratante em juízo, ou fora dele, contra reclamações relacionadas com o assunto.

9.1.37.Manter, sob a sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão e direção da execução
completa e eficiente do contrato, inclusive de todos os elementos necessários à manutenção e o
correto funcionamento dos sistemas empregados.

9.1.38. Responsabilizar-se integralmente por todo o investimento necessário à implantação do
sistema, tais como: instalação, gravação e transmissão de dados, migração, backup, segurança,
credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema e treinamento do pessoal
e fornecimento de manuais de operação.

9.1.39. Aceitar inspeção de vistoria, laudo técnico a ser realizado nos veículos consertados /
recuperados, que tenham envolvimento em acidente automobilístico, tendo resultado danos de média
monta, assim entendidos os danos sofridos pelo veículo quando forem afetados os seus componentes
mecânicos e estruturais, envolvendo substituições de equipamentos de segurança especificados
pelo fabricante.

9.1.40.  Guardar sigilo sobre as informações da Contratante constantes do seu banco de dados
devendo mantê-las arquivadas e disponíveis ao Contratante, após a extinção do contrato, por no
mínimo, 05(cinco) anos ou lhe fornecendo backup total dos dados. Desta forma, à Contratada serão
vedados, sob pena de rescisão e aplicação de penalidade cabível, a divulgação e o fornecimento
de dados e informações referentes aos serviços objeto do contrato.
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9.1.41.  Garantir  que  não  seja  executada  qualquer  manutenção  em  veículos  que  não  estejam
cadastrados na frota do Contratante, devendo tal situação ser detectada automaticamente pelo
sistema de gestão.

9.1.42.  Oferecer suporte técnico (presencial ou por telefone) e acesso remoto, sem custo,
durante a vigência contratual, a ser realizado por profissional devidamente autorizado pela
Contratada, objetivando subsidiar o uso do sistema e a aferição quanto aos indicadores de
desempenho na gestão da frota.

9.1.43.  Proporcionar ao Gestor do Contrato pleno acesso às informações do sistema, inclusive
para a  extração,  a  qualquer  tempo,  de  relatórios  referentes  aos  serviços  prestados,
discriminados, com  os  respectivos custos, conforme parâmetros definidos, não podendo haver
limitações para qualquer período solicitado.

9.1.44. Disponibilizar permanentemente  ao  Gestor  do  Contrato,  por  meio  de  mídia
eletrônica, todos os dados operacionais e financeiros da frota, obtidos durante a vigência do
contrato, mantendo-a disponível, inclusive, após o seu término.

9.1.45. Disponibilizar, sem ônus ao contratante, as atualizações das funcionalidades do software
e de todas as alterações do sistema.

9.1.46.  Promover  o  cadastramento  dos  funcionários  que  terão  acesso  ao  sistema,  bem  como
responsabilizar-se pela troca da senha dos mesmos, em caso de desligamento, férias ou troca de
departamentos conforme informado pelo Gestor Operacional do Contrato (SGP).

9.1.47. Fornecer tantas senhas quantas forem solicitadas, além da previsão inicial  pela
contratante, sem qualquer ônus adicional.

9.1.48.  Manter  a  listagem  eletrônica  atualizada,  via  internet,  da  rede  de  credenciados  e
integrados  ao  sistema  eletrônico  de  gerenciamento,  informando  as  eventuais  inclusões  e
exclusões.

9.1.49. Autorizar a realização dos serviços junto às oficinas credenciadas, logo após aprovação
do orçamento pelo Gestor Operacional do Contrato (SGP).

9.1.50.  Responsabilizar-se pelo fiel e pontual pagamento à rede credenciada pelos serviços
prestados e fornecimento de peças e acessórios.

9.1.51. Garantir que toda a rede credenciada colocada à disposição da Prefeitura Municipal de
Porto Velho seja formada por empresas idôneas, respondendo subsidiariamente pela inobservância
das normas vigentes por quaisquer das unidades da rede credenciada em relação ao contrato
avençado.

9.1.52. Fornecer ao Gestor do Contrato todo o material e documentação técnica necessária para a
perfeita administração e acompanhamento do Contrato, tais como códigos de peças, tabela de
preços do fabricante, códigos e rotinas de operação, planos de manutenção recomendados pela
fábrica, a Lista ou Tabela de Tempo de Serviço e reparos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis após a solicitação formal.

9.1.53.  Entregar a Contratante, ao término do contrato, todos os dados relativos à gestão da
frota devidamente compilados, organizados, em meio eletrônico/mídia magnética, relativos ao
período contratual.

9.1.54. Submeter os equipamentos e softwares fornecidos à aprovação de equipe técnica designada
pelo Gestor do Contrato, quando for solicitado.

9.1.55. Fiscalizar periodicamente a atuação de cada unidade da rede credenciada visando aferir a
capacidade técnica de prestação de serviços executados nos veículos da Contratante.

9.1.56. São da exclusiva responsabilidade da Contratada todas as despesas com:

9.1.56.1. Disponibilidade de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços;

9.1.56.2.  Operação e controle dos sistemas web utilizados, o que inclui todos os recursos
técnicos, materiais e humanos;
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9.1.56.3. Manutenção permanente de modo a não incorrer na descontinuidade dos serviços durante a
execução contratual;

9.1.56.4.  Todas as despesas com custos diretos e indiretos requeridos para a execução dos
serviços objeto do Contrato;

9.1.56.5.  Disponibilidade  de  acesso  ao  Sistema  AUDATEX  MOLICAR  ou  outro  instrumento  hábil
similar, composta por uma ferramenta que possibilita ao gestor/fiscal efetuar consulta on-line,
tanto à tabela de preços dos fabricantes de peças, quanto à tabela de tempos de mão de obra
padrão (Tabela Tempária), conforme informação técnica do Sindicato da Indústria e Reparação de
Veículos e Acessórios;

9.1.56.6. Credenciamento e suporte aos estabelecimentos para atendimento da Frota.

9.1.56.7 Providenciar o credenciamento de novas empresas através de solicitações oriundas do
Gestor Operacional do Contrato (SGP), bem como, atender ao pedido de credenciamento dos próprios
estabelecimentos  credenciados,  afim  de  ampliar  o  rol  de  credenciadas  para  realização  dos
serviços. 

9.1.56.8 A contratada deverá atender às solicitações de credenciamento de novos estabelecimentos
realizadas  pelo  Gestor  Operacional  do  Contrato  (SGP)  a  qualquer  tempo,  devendo  este  ser
efetivado  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias  corridos  contados  a  partir  recebimento  da
solicitação, desde que cumpridas as exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. A Administração obriga-se a:

10.1.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

10.1.2. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual.

10.1.3. Expedir as Autorizações das Ordens de Serviço.

10.1.4. Providenciar o pagamento das faturas aprovadas de prestação dos serviços, de acordo com
as condições de preços e prazos estabelecidos neste instrumento, desde que cumpridas todas as
formalidades  e  exigências  do  contrato,  salvo  justificativa  fundamentada  e  aprovada  pelo
Ordenador de Despesas.

10.1.5. Efetuar o pagamento/cobrança de multas aplicadas, nos termos deste instrumento, no mês
seguinte ao de sua ocorrência e na mesma data de vencimento da fatura mensal, salvo no caso de
atraso justificado.

10.1.6. Permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para
tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o contrato;

10.1.8. Receber as solicitações de serviço, proceder à devida análise, quanto à necessidade,
finalidade  e  interesse  público,  para,  somente  então,  emitir  autorização  de  execução  à
Contratada, obedecidas as competências pré-definidas neste instrumento.

10.1.9. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente os serviços contratados;

10.1.10. Fornecer ao contratado, após a lavratura do contrato, o cadastro completo dos veículos
contendo todos os dados necessários à execução do objeto deste certame, bem como toda e qualquer
alteração referente à frota durante a vigência contratual.

10.1.11. Conferir, receber e atestar, por intermédio dos funcionários previamente indicados,
documentos apresentados pela Contratada para a execução dos serviços.

10.1.12. Manifestar-se  formalmente  em  todos  os  atos  relativos  à  execução  do  Contrato,  em
especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo.

10.1.13. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.
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10.1.14. Auxiliar, sempre que possível, na ampliação da  rede  credenciada,  através  do
Gestor do Operacional deste contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

11.1.  Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente contratação, serão
aplicadas as penalidades previstas no Art. 7º da Lei 10.520/2002, e nos Artigos 86 e 87 da Lei
nº 8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a
ampla defesa e o contraditório:

11.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste instrumento, execução
imperfeita, inadimplemento contratual, não veracidade das informações ou mora de execução, erros
ou atraso na prestação dos serviços e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá,
a  seu  critério,  isolada  ou  cumulativamente,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  à  empresa
contratada as seguintes penalidades:

11.2.1  Advertência  escrita –  a  comunicação  formal  à  contratada,  advertindo-lhe  sobre  o
descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do serviço,
determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de reincidência, sanção
mais elevada poderá ser aplicada.

11.2.2. Multa – que deverá observar os seguintes limites máximos: Até o limite de 20% (vinte por
cento)  sobre  o  valor  mensal  do  contrato,  de  acordo  com  os  percentuais  previstos  neste
instrumento;

De 10%  (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de não
apresentação da garantia no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato;

De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso até o limite de 10% sobre o valor adjudicado, no caso
da  adjudicatária  recusar-se  a  retirar  o  instrumento  contratual  injustificadamente,  por
ocorrência;

De 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso
a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

De 30% (trinta por cento) sobre o valor integral do contrato, em caso de inexecução total da
obrigação assumida.

11.2.3. O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos
pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou ainda, cobrado judicialmente, nos
termos dos §§ 2º e 3º do artigo 86, da Lei nº 8.666/93.

11.2.4. As multas previstas neste instrumento não eximem a contratada ou contratada da reparação
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

11.3.   Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a  
Administração  Pública  Municipal, impedindo  a  contratada  de  licitar  e  contratar  com  a
Administração Pública Municipal pelos seguintes prazos:

11.3.1 De 6 (seis) meses, nos casos de:

Alteração  de  substância,  qualidade  ou  quantidade  da  mercadoria  fornecida;  ou  prestação  de
serviço de baixa qualidade.

11.3.2. De 12 (doze) meses, no caso do descumprimento de especificação técnica relativa ao
objeto previsto neste instrumento.

11.3.3. De 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a)Retardamento imotivado na execução do (s) objeto (s);
b)Paralisação da execução dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração
Pública Estadual;
c)Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso,
como se verdadeira ou perfeita fosse;
d)Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração
Pública Estadual; ou
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e)Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo;

11.3.4. De até 5 (cinco) anos, nas situações previstas no Art. 7º da Lei 10.520/2002.

11.3.4.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de ação
ou omissão do mesmo.

11.3.4.2.  No  caso  de  declaração  de  inidoneidade,  o  ressarcimento  integral  dos  prejuízos
resultantes da inadimplência contratual ou do ato ilícito praticado importará a reabilitação do
fornecedor, desde que requerida pelo interessado à autoridade que aplicou as penalidades e após
o decurso de prazo mínimo de 2 (dois) anos, conforme disposto no Art. 87 da Lei Federal
nº8.666/93.

11.4. As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade poderão ser aplicadas combinado a
multa, conforme dispõe o Art. 87, § 2º da Lei nº 8.666/93, assegurado o direito de defesa prévia
do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

11.5. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada  neste instrumento contratual.

11.6. Não será efetuado qualquer pagamento incontroverso à contratada enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

11.7. O  descumprimento  das  obrigações  trabalhistas,  penalidades  ou  a  não  manutenção  das
condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo
das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em
qualquer inexecução contratual ou não o tiver prestado os serviços a contento.

11.7.1. A Contratante poderá conceder um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não
identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

11.8. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar
de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto deste instrumento, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma
infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que
deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

11.8.1. São exemplos de infrações administrativas penalizáveis, nos termos da lei nº 8.666/93,
da Lei 10.520, Decreto 5450/05, Decreto Municipal 9.733/2005 e Decreto Municipal nº10.540/2006;

a)Inexecução total ou parcial do contrato;
b)Apresentação de documentação falsa;
c)Comportamento inidôneo;
d)Fraude fiscal;
e)Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

11.9. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser
acionada  em  desfavor  da  Contratada,  conforme  infração  cometida  e  prejuízos  causados  à
administração ou a terceiros.

11.10. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o  órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente da licitação:

a)Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b)Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c)Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

11.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado  os  princípios  da  proporcionalidade  e  razoabilidade,  penalidades  específicas  e
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proporcionais à gravidade dos eventuais descumprimentos contratuais, de acordo com o Acórdão
1453/2009 Plenário – TCU.

Após 30 (trinta) dias de falta de execução do objeto contratado, será considerada inexecução
total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

11.11.1 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com a
Tabela a seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU CORRESPONDÊNCIA

1
Permitir situação que crie a possibilidade ou cause
dano físico, lesão corporal ou consequências letais;
por ocorrência.

06
4,0% por dia 

sobre o valor mensal do
Contrato

2
Usar indevidamente informações sigilosas a que teve
acesso; por ocorrência.

06
4,0% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

3
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

05
3,2% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

4
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de
seus agentes; por ocorrência.

05
3,2% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

5 Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência;

04
1,6% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

6

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo
como  por  caráter  permanente,  ou  deixar  de
providenciar  recomposição  complementar;  por
ocorrência.

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

7
Fornecer  informação  pérfida  de  serviço  ou
substituição  de  Cartão/  equipamento/software;  por
ocorrência.

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

8

Manter  credenciamento  ou  descredenciamento  de
estabelecimento  para  atender  ao  contratante  sem  a
anuência prévia do Gestor Operacional do Contrato,
por ocorrência(s);

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

9

Tratar de maneira diferenciada os estabelecimentos 
credenciados por si, dos motivados por conta própria 
ou encaminhados pelo Gestor do Contrato, por 
ocorrência(s) e por estabelecimento;

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

Para os itens a seguir, deixar de:

10 Efetuar  o  pagamento  da  rede  credenciada  no  prazo
estipulado; por dia e por ocorrência.

06
4,0% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

11

Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e
sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas à execução deste contrato; por
dia e por ocorrência;

05
3,2% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

12 Efetuar  a  restauração  do  sistema  e  reposição  de
equipamentos danificados, por motivo e por dia;

04
1,6% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

13

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos,
mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência  formalmente  notificada  pela
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

03
0,8% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

14
Cumprir determinação formal ou instrução complementar
da FISCALIZAÇÃO,  por ocorrência;

03
0,8% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

15
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos,
observados os limites mínimos estabelecidos por este
Contrato; por serviço, por ocorrência.

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato
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16

Disponibilizar  os  equipamentos,  sistema,
estabelecimentos  credenciados,  em  numero  mínimo,
treinamento,  suporte  e  demais  necessários  à
realização dos serviços do escopo do contrato; por
ocorrência.

02
04% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

17
Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por
sua culpa, em veículos, equipamentos, dados, etc. 02

0,4% por dia
sobre o valor mensal do

Contrato

18 Fornecer  as  senhas  e  relatórios  exigidos  para  o
objeto, por tipo e por ocorrência;

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

19
Fiscalizar  e  controlar,  diariamente,  a  atuação  da
rede credenciada, por estabelecimento e por dia; 01

0,2% por dia
sobre o valor mensal do

Contrato

20
Credenciar  estabelecimento por proposta própria ou
encaminhada pelo Gestor do Contrato, por ocorrência e
por dia;

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

21
Manter a documentação de habilitação atualizada; por
item, por ocorrência.

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

22
Substituir  funcionário  que  se  conduza  de  modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do Órgão,
por funcionário e por dia;

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

23
Deixar de fornecer suporte técnico à Contratante e à
rede credenciada, por ocorrência e por dia.

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal do
Contrato

11.12.  Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação  à  autoridade  superior  àquela  que  aplicou  a  sanção,  ficando  sobrestada  até  o
julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93;

11.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Fornecedores
do Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e seus anexos e
demais cominações legais.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA CONTRATUAL

12.1.  Após a assinatura deste contrato a Contratada deverá prestar em até 30 (trinta) dias
corridos, garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste instrumento até o final do período de
prestação dos serviços, podendo optar por uma das modalidades previstas na Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993.

12.2. A garantia prestada será liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações
contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o Art. 56, §
4º da Lei federal 8.666/93.

12.3. A  garantia  prestada  pela  Contratada  responderá  por  qualquer  das  suas  obrigações
decorrentes deste Contrato, inclusive as multas que a ela venham a ser aplicadas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. A inexecução total ou parcial pela CONTRATADA, das obrigações estabelecidas no presente
contrato  enseja  a  sua  rescisão,  resguardando-se  ao  CONTRATANTE o  direito  de  promover
contratações para a conclusão dos serviços, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

13.2. Além  de  sua  inexecução  total  ou  parcial,  constituem  motivos  para  a  rescisão  deste
contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em relação aos
prazos estabelecidos;

b) O atraso injustificado no início do serviço, a sua paralisação sem justa causa e sem
prévia comunicação ao CONTRATANTE;
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c) A subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais, da Contratada sem
prévia manifestação da Contratante;

d) A decretação de falência da Contratada ou a instauração de insolvência civil;

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

f) Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado a Contratante;

g) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução deste contrato,
regularmente comprovada nos autos.

13.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em parte, mediante
lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a Contratante.

13.4. Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não afasta a incidência
dos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza ao presente
contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PRERROGATIVAS

14.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender  unilateralmente,  modificações  nos  termos  deste  contrato,  desde  que
objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente o contrato, por inexecução parcial, total ou na ocorrência
dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que conveniente
ao interesses da Administração;

d) A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade superior.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VINCULAÇÃO

15.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado ao Edital de fls.__, e a proposta da
CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

16.   CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA   – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA  

16.1. O presente contrato NÃO poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação.

16.1.1. A Subcontratação prevista acima diz respeito às atividades de fornecimento de Sistema de
Gerenciamento Integrado de Frota e todas as atividades que sejam de responsabilidade efetiva da
Contratada, ou seja, todas as que não se submetem à rede credenciada (que efetivamente irá
realizar os serviços de manutenção da Frota, tal como evidenciado no Termo de Referência – Anexo
II do Edital de Licitação).

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CASOS OMISSOS

17.1. O presente contrato de prestação se serviços, será executado sob a égide da Lei nº
8.666/93 e alterações. Caso hajam dúvidas decorrentes de fato não contemplado no presente
contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos, aplicáveis à situação fática
existente, preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse
público.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – HABILITAÇÃO

18.1. A CONTRATADA obriga-se a manter as condições que a habilitaram no certame licitatório, até
o total cumprimento deste contrato.
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

19.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e controvérsias
oriundas do presente Termo.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO

20.1. Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a publicação do mesmo ou de
resumo no Diário Oficial do Município – D. O. M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e
achado conforme é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias necessárias para seu
fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral
do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2019.

________________________________________
(AUTORIDADE COMPETENTE)

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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