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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 
 
 

PREÂMBULO 
 
 
O MUNICÍPIO DE ARACAJU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, POR SEU PREGOEIRO, em conformidade 
com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 008, de 08 de 
janeiro de 2003, Decreto Municipal nº 011 e seus anexos, de 10 de janeiro de 2003 e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, observadas 
as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 02/05/2013, às 09:00 
horas (horário local), na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO, 
objetivando o Registro de Preços para Locação de veículos automotores com 
motorista, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV. 
 
1. DA ABERTURA 
 
1.1. O Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 239, de 01 de junho de 2012, 
receberá e abrirá as propostas de preços e documentos em sessão pública a ser 
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura 
Municipal de Aracaju, situada na Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, nº 42, Conj. 
Costa e Silva, Aracaju/SE; 
 
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 
realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será 
automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e 
local, independentemente de nova comunicação.  
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para Locação de 
veículos automotores com motorista, de acordo com as especificações descritas 
no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
  
3.1. Poderão participar deste Pregão Presencial: 
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3.1.1. Os interessados que atenderem a todas as condições deste Edital e 
seus Anexos e apresentarem os documentos nele exigidos, em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente, 
Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, à vista dos originais; 
 

3.1.2. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação.  
 
3.2. Não poderão participar deste Pregão Presencial: 
 

3.2.1. Os interessados que se encontrarem sob falência, concordata, 
recuperação judicial e extrajudicial de empresa, concurso de credores, dissolução, 
liquidação ou em regime de consórcio qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
3.2.2. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 

contratar com a Administração Pública ou punidas com suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração Municipal; 

 
3.2.3. Empresas que possuam sócio, gerente ou vínculo de qualquer 

natureza com outras empresas ou pessoas que tenham sido consideradas inidôneas 
ou inadimplentes pelo poder público Municipal, Estadual e Federal; 

 
3.2.4. Empresas que apresentem mais de uma proposta para o LOTE 

ÚNICO; 
 
3.2.5. Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 
 
3.2.6. Empresas que possuam em seu quadro servidor ou dirigente de órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação (art. 9º, inc. III, da Lei nº 
8.666/1993). 
 
3.3. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. O proponente deverá apresentar-se, para credenciamento junto ao Pregoeiro, 
por intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste certame, venha a responder pela empresa licitante, 
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira 
de Identidade ou outro documento equivalente e o Contrato Social da empresa 
com alterações posteriores, caso existam; 
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4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e 
lances de preços, oferecerem recursos e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame em nome do proponente, conforme Modelo de Credenciamento - 
Anexo II. Caso a procuração apresentada seja por instrumento particular, deverá ser 
juntado o Contrato Social ou documento equivalente que comprove poderes do 
outorgante; 

 
4.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
 
4.4. A ausência de representação ou incorreção de qualquer dos documentos 
referidos neste item não inabilitará o proponente, mas obstará o representante de se 
manifestar e responder pela mesma no transcurso do certame;  
 
4.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um 
proponente. 
  
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. A proposta de preços e os documentos que a instruírem deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado 
e rubricado no fecho, e conter, em sua parte externa, os dizeres: 
 

 
"PROPOSTA DE PREÇOS" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013          
C.N.P.J. Nº _______________ (do licitante) 
 

 
5.2. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada 
ou digitada, preferencialmente em papel timbrado ou impresso da licitante, em 01 
(uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, datada, contendo preço 
unitário e total dos itens e o total global do lote, este último por extenso, em moeda 
corrente do país (R$), devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo representante legal da licitante; 
 
5.3. A proposta de preços deverá ainda: 
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5.3.1. Conter razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, 
fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como 
nome do proponente ou seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa; 

 
5.3.2. Conter descrição clara e inequívoca dos produtos ofertados, indicando 

nome, marca, modelo, procedência e outros elementos que os identifiquem; 
  
5.3.3. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar 

da data de sua apresentação; 
 
5.3.4. Conter declaração expressa informando que os preços da proposta 

incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos 
incidentes, taxas, frete, bem como, manutenção preventiva e corretiva, seguro 
obrigatório, seguro total do veículo (inclusive franquia), multa de trânsito, encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários do motorista, e a regularização e 
licenciamento do veículo, IPVA, com todos os itens de segurança exigidos pelo 
Código Nacional de Trânsito (CNT) que correrão por conta da contratada e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

 
5.3.5. A empresa licitante deverá declarar que, caso seja necessária a 

substituição do veículo por defeito mecânico ou qualquer motivo que impossibilite o 
uso do veículo locado, o mesmo será substituído imediatamente por outro do mesmo 
porte ou superior, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

 
5.3.6. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer 

outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
5.3.7. Conter preço mensal e global do serviço ofertado em algarismo, e o 

global também por extenso, em moeda corrente do país (R$). 
 
5.4. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na 
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, 
não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo 
o respectivo serviço ser prestado à Secretaria Contratante sem ônus adicionais; 
 
5.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, caso sejam omissas ou apresentem irregularidades 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
 

5.5.1. A planilha de custos do Anexo VII tem a finalidade de espelhar a 
formação de preços e propiciar análises criteriosas nas hipóteses de reequilíbrio de 
preços durante a execução do contrato. 
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5.6. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. O envelope de habilitação e os documentos que a instruírem deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado 
e rubricado no fecho, e conter, em sua parte externa, os dizeres: 
 
 
"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 
C.N.P.J. Nº ________________ (do licitante) 
 
 
6.2. A habilitação consistirá na apresentação dos seguintes documentos: 
 

6.2.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, deverá estar acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores. No caso de alterações, será admitido o Estatuto ou o Contrato 
Social consolidado; 

 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhadas de prova de diretoria em exercício; 
 
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 identifica os seus administradores. 
 

6.2.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ; 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria 

da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social junto ao INSS 

(CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 
e) Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através da 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando 
a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da 
Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 

6.2.3. DA QUALIFICAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, através de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado; 

 
6.2.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 
 

a) Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial da empresa, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
 

6.2.5. DECLARAÇÃO RELATIVA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL 
 

a) Declaração de que cumpre a exigência disposta no inciso V, do 
art. 27, da Lei nº 8.666/1993, conforme Anexo V. 
 
6.3. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e 
assinada por seu representante legal, devidamente qualificado e comprovado; 
 

6.3.1. Os documentos originais, quando apresentados para conferência, 
deverão estar fora dos envelopes; 

 



 

 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
 

_________________________________________________________________ 
Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conj. Costa e Silva - CEP 49097-270 - Aracaju/SE 

Telefone: (0xx79) 3218-7835 - Fax: (0xx79) 3218-7837 
E-mail: cpl@aracaju.se.gov.br 

7 
 

 
  

6.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 
documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 
 

6.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 02 
(dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro, a contar do 
momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa; 

 
6.4.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

6.4.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas em lei. 
 
7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
7.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de 
preços e os documentos que a instruírem será pública, dirigida por um Pregoeiro e 
realizada de acordo com as disposições contidas na legislação mencionada no 
preâmbulo deste Edital, em conformidade com as condições nele estabelecidas, 
bem como em seus Anexos, no local e horário já determinados; 
 
7.2. No local e hora marcados, os interessados deverão comprovar, por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a 
prática dos demais atos do certame, conforme item 4 deste Edital; 
 
7.3. Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, em 
separado e fora dos envelopes de proposta e habilitação: 
 

a) Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 
(Anexo III), excetuada a existência de ressalvas quanto à regularidade fiscal para 
microempresas ou empresas de pequeno porte;  
 

a.1) Para microempresas ou empresas de pequeno porte, aplica-
se a Lei Complementar nº 123/2006, sendo necessária a posterior regularização 
fiscal, nas condições estabelecidas no subitem 6.4.1 deste Edital, caso venha a 
formular lance vencedor; 
 

b) Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte ou Declaração de Reenquadramento (Anexo IV) se for o caso, com 
o objetivo de verificar se a licitante se enquadra na situação de microempresa ou 
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empresa de pequeno porte e se atende os requisitos do art. 3º, da Lei 
Complementar nº 123/2006; 
 

b.1)  A não entrega da Declaração solicitada no item 7.3, alínea b  
indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei 
Complementar nº 123/2006; 
 
7.4. Posteriormente, as licitantes entregarão os envelopes contendo as propostas de 
preços e os documentos de habilitação. 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços e classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, bem como 
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em 
até 10% (dez por cento) relativamente à proposta de menor preço; 

 
8.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de 
preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as 
melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas; 
 
8.3. Aos proponentes proclamados conforme subitens 8.1 ou 8.2 serão dadas 
oportunidades para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de 
valores distintos e decrescentes; 
 
8.4. Classificadas as propostas, serão iniciados os lances a partir da proposta de 
maior valor; 
 
8.5. Caso 02 (duas) ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances; 
 
8.6. Os lances serão decrescentes quanto ao valor da proposta da própria licitante 
ou daquela de menor preço, não se admitindo lances visando ao empate nem lances 
cuja diferença seja mínima; 
 
8.7. A etapa competitiva encerrar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, nenhum 
dos licitantes apresentarem novo lance; 
 
8.8. A não apresentação de lances pelo licitante implicará a sua exclusão da etapa 
competitiva, fixando-se o último lance ofertado para ordenação final das propostas; 
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8.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
à penalidade constante do subitem 21.3 deste Edital; 
 
8.10. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às 
especificações e às exigências contidas neste Edital e respectivo Termo de 
Referência (Anexo I), bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado; 
 
8.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será 
assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44, da Lei 
Complementar nº 123/2006; 
 
8.12. 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; 
 
8.13. Para efeito do disposto no subitem 8.11, ocorrendo o empate, proceder-se-á 
da seguinte forma: 
 

a) Classificação das propostas de microempresas e empresas de 
pequeno porte que se enquadrem na situação prevista no subitem 8.12; 

 
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
classificada em primeiro lugar, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que o objeto será 
adjudicado em seu favor; 
 

c) Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na situação do subitem 8.13, alínea “b”, ou não ocorrendo a 
regularização fiscal na situação dos subitens 6.4.1 e 6.4.2, ou, ainda, não ocorrendo 
a contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as propostas 
remanescentes, classificadas na forma do subitem 8.13, alínea “a”, para o 
exercício do mesmo direito; 

 
d) No caso de propostas iguais apresentadas por microempresas ou 

empresas de pequeno porte, no percentual previsto no subitem 8.12 será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro vai 
apresentar novo lance. 
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8.14. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem 8.11, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em 
primeiro lugar; 
 

8.15. O disposto no subitem 8.12 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
8.16. Encerrada a etapa competitiva por não haver mais interessadas em apresentar 
novos lances ou caso não se realizem lances verbais, ou, ainda, se a empresa 
vencedora for inabilitada, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
proponente para que seja obtido o menor preço; 
 
8.17. Sendo aceitável a menor oferta de preço para o objeto licitado será verificado o 
atendimento das condições habilitatórias da licitante que a tiver formulado; 
 
8.18. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital, será inabilitada; 
 
8.19. Se a licitante, desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 
oferta subsequente verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação das 
condições habilitatórias, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora;  
 
8.20. A empresa licitante vencedora deverá apresentar a proposta de preços 
reformulada, no prazo de 03 (três) dias úteis; 
 
8.21. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e 
pelos licitantes presentes; 
 
8.22. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente 
lacrados, até que seja assinado o contrato ou até o vencimento da validade da(s) 
proposta(s).  Após este lapso temporal, as empresas devem retirá-los no prazo de 
até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos; 
 
8.23. Em caso de divergências entre informações contidas em documentação 
impressa e na proposta específica prevalecerão as da proposta; 
 
8.24. Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus 
Anexos. 
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9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro 
sempre que não houver recurso; 
 
9.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e 
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor 
pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela autoridade competente. 
 
10. DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1. Após o julgamento da proposta e a homologação do resultado pela autoridade 
competente, a Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, Órgão 
Gerenciador da Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, visando a 
execução dos serviços nos termos estabelecidos neste Edital, efetuará o Registro de 
Preços ofertados, na forma do Anexo VI (Ata de Registro de Preços), a ser firmado 
entre a contratante e a empresa que apresentar a proposta vencedora, em 
conformidade com a classificação obtida, tomando-se como base o preço do 
primeiro colocado; 
 
10.2. A Administração convocará a empresa, respeitada a ordem de classificação, 
para assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP (cuja minuta integra este 
Edital), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da 
notificação, sob pena de perecer o direito ao Registro de Preços; 
 

10.2.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma só vez, 
por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.  
 
10.3. A Ata de Registro de Preços será lavrada em ordem sequencial, e de acordo 
com os itens constante do lote especificado neste Edital, e deverá ser assinada pelo 
representante qualificado da empresa que tiver seu preço classificado pelo Órgão 
responsável pelo Registro de Preços; 
 
10.4. O Registro de Preços, objeto do presente Pregão, terá a validade de 12 (doze) 
meses, a partir da data de publicação da Ata no Diário Oficial do Município; 
 
10.5. Os preços registrados e suas alterações serão publicados trimestralmente no 
Diário Oficial do Município; 

 
10.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
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meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao 
beneficiário do Registro, preferência em igualdade de condições. 
 
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada nos seguintes casos:  
 

11.1.1. Quando o fornecedor: 
 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento 

equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se 

tornar superior àqueles praticados no mercado. 
 

11.1.2. Quando presente razão de interesse público. 
 
11.2. O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas neste Edital, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho de 
autoridade competente ao órgão gerenciador;  
 
11.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na 
ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrente de caso fortuito e de força maior devidamente comprovado. 
 
12. DO REAJUSTE E REVISÃO DOS PREÇOS 
 
12.1. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços - ARP, exceto por força de legislação ulterior que o permita, 
porém, poderá haver revisão de valores, de acordo com o art. 13, do Decreto 
Municipal nº 008, de 08 de janeiro de 2003; 
 
12.2. A revisão de valores, para majorar ou diminuir, poderá ocorrer de ofício ou a 
pedido da licitante signatária da Ata de Registro de Preços - ARP, nas seguintes 
condições: 
 

a) para majorar, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da 
proposta, nos termos do art. 65, II, “d” e § 2°, da Lei n° 8.666/1993, desde que 
demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços praticados 
no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da 
administração, desde que imprevisíveis ou de difícil previsão; 
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b) para diminuir, quando a Administração verificar que o preço registrado 
encontra-se substancialmente superior ao praticado no mercado. 

 
13. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
13.1. As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 02 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas; 
 

13.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas; 

 
13.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada 

nova data para realização do certame, observando-se o prazo legal. 
 
14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
14.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal 
nº 011/2003, devendo o licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor 
recurso, explicitando sucintamente suas razões;  
 

14.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, 
objetivamente, os fatos e os direitos que o licitante pretende que sejam revistos pelo 
Pregoeiro. 

 
14.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso, disporá do prazo de 03 (três) 
dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais, desde logo, 
intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos; 
 
14.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao 
vencedor; 
 
14.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
 
14.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 
 
14.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos 
legais, bem como os encaminhados por fax; 
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14.7. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta 
licitação, aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do 
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciaram, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
15. DA ENTREGA DO OBJETO LICITADO 
 
15.1. A entrega do(s) veículo(s) constante na Cláusula 5 do Termo de Referência 
será de acordo com as quantidades solicitadas pela Contratante, devendo ser 
entregue pela Contratada na sede da SEGOV, localizada no Centro Administrativo 
Aloísio Campos, nesta Capital, na forma estabelecida no Termo de Referência. 
 
16. DO CONTRATO 
 
16.1. Homologada a licitação, será convocado, no prazo de 10 (dez) dias, de acordo 
com a necessidade da Administração, o licitante que tiver apresentado a proposta 
vencedora para assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/1993 e Decreto 
Municipal nº 011/2003; 
 
16.2. A não-regularização da documentação, no caso da licitante vencedora ser 
microempresa ou empresa de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 6.4.1 
deste Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/1993, art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e 
art. 23, do Decreto Municipal nº 011/2003, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato ou revogar a licitação; 
 
16.3. Caso a firma adjudicatária não assine o contrato no prazo e condições 
estabelecidas, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a 
revogação da licitação independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei 
nº 8.666/1993;  
 
16.4. O contrato a ser firmado terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do 
art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; 
 
16.5. O contrato somente poderá sofrer reajuste após decorrido 01 (um) ano da sua 
assinatura, utilizando-se para tanto o IPCA, ou na ausência deste, outro que o 
substitua conforme publicação oficial. 
 
17. DO PAGAMENTO 
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17.1. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a prestação do 
serviço de locação devidamente atestado pelo setor competente, por Nota de 
Empenho, após emissão de Nota Fiscal e apresentação da Prova de Regularidade 
para com as Fazendas Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, Prova de Regularidade para com a 
Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela Constituição Federal em seu artigo 
195, parágrafo 3º, Prova de Regularidade para com o FGTS emitida pela CEF e 
Prova de Regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através da apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
17.2. A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis, a partir da data dos 
procedimentos citados no item 17.1, para a tramitação do processo, envolvendo 
instrução e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de 
inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros; 
 
17.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
18.1. COMPETE À CONTRATANTE: 
 

18.1.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os 
locais onde se fizerem necessários os serviços; 

 
18.1.2. Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços, nos termos do art. 

67, da Lei nº 8.666/1993; 
 
18.1.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou irregularidades observadas; 

 
18.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no 

Contrato. 
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1. COMPETE À CONTRATADA: 
 
Em cumprimento às suas obrigações, cabe à Contratada, além das obrigações 
constantes das condições da Prestação de Serviços e daquelas estabelecidas em 
lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações: 
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19.1.1. Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as 
disposições do Edital e do Termo de Referência e discriminação da proposta; 

 
19.1.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município 

de Aracaju ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Contratante; 

 
19.1.3. Não realizar associação com outrem, ou transferência total ou parcial 

do Contrato firmado com a Contratante, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

 
19.1.4. Designar preposto para atender aos chamados e exigências da 

Contratante; 
 
19.1.5. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos 

termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-
los ou complementá-los; 

 
19.1.6. Disponibilizar os veículos de acordo com os prazos descritos em 

seguida: prazo de 05 (cinco) dias para o início da prestação dos serviços de locação 
de veículos, contados a partir da solicitação formal da Contratante. Esse prazo 
poderá ser estendido, caso haja uma justificativa formal e esta for aceita pela 
Administração; 

 
19.1.7. Os veículos só poderão ser disponibilizados pela Contratada aos 

Órgãos-aderentes quando houver autorização expressa da Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento; 

 
19.1.8. Comunicar à Contratante, quando da transferência e/ou retirada e 

substituição de motoristas dos itinerários ou dos serviços; 
 
19.1.9. Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto 

dos passageiros, bem como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviários; 
 
19.1.10. Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as 

determinações da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela 
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas 
alterações, além de outra legislação técnica vigente e as normas e procedimentos 
internos da Contratante, de engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do 
trabalho, que sejam aplicáveis à execução específica da atividade, apresentando: 
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a) Cópias dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
- PCMSO e de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as 
Normas Regulamentadoras nº 07 e 09, respectivamente, da Portaria nº 3.214, de 08 
de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, conforme 
determina a Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e instalado e 
mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 
considerando o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento 
da legislação em vigor. 
 

19.1.11. Comunicar ao preposto da Contratante, conforme o caso requeira, 
sobre fatos como obras e/ou impedimentos temporários e mudanças no sentido de 
tráfego, que impliquem na alteração de itinerários e horários; 

 
19.1.12. Arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes e 

demais suprimentos e lavagem de veículos, necessários ao fiel cumprimento do 
objeto sob o contrato; 

 
19.1.13. Substituir de imediato e de forma automática, os veículos que 

atingirem as idades máximas (em anos) fixadas nas Especificações Técnicas, 
contadas a partir da data dos correspondentes primeiros licenciamentos; 

 
19.1.14. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada 

pela boa técnica e de acordo com as especificações do fabricante, mantendo os 
veículos em perfeitas condições de segurança, limpeza e higiene; 

 
19.1.15. Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por 

motivo de abalroamento, reparos mecânicos, má conservação, sem condições de 
segurança, higiene ou limpeza. A Contratante poderá inspecionar regularmente os 
veículos e, se constatar alguma irregularidade, notificará a Contratada; 

 
19.1.16. Substituir o veículo, quando solicitado por escrito pela Contratante, 

no prazo máximo de 24 horas, a partir do recebimento da notificação; 
 
19.1.17. Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão 

prestar os serviços, encaminhando à Contratante os motoristas com funções 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho, com experiência mínima de 1 
(um) ano na função; 

 
19.1.18. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a 

jornada de trabalho e comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e 
cortesia, no relacionamento com o pessoal da Contratante, observando o controle do 
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regimento do trabalho e descanso dos motoristas, acompanhando e comprovando 
sua saúde física e mental; 

 
19.1.19. Não permitir que qualquer motorista se apresente ao serviço com 

sinais de embriaguez ou sob efeito de substância tóxica; 
 
19.1.20. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de 

trabalho, responsabilizando-se também, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato; 

 
19.1.21. Providenciar treinamento e reciclagens necessários para garantir a 

execução dos trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados; 
 
19.1.22. Efetuar a substituição do motorista, de imediato, em eventual 

ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 
 
19.1.23. Manter controle de frequência/pontualidade, de seus empregados; 
 
19.1.24. Fornecer uniformes e complementos adequados para o 

desenvolvimento das atividades, submetidos previamente à aprovação da 
Contratante. Os custos de qualquer um desses itens de uniforme e equipamentos 
não poderão ser repassados aos seus empregados; 

 
19.1.25. Fornecer Vale-Refeição e Vale-Transporte a seus empregados - 

observando o princípio da razoabilidade para esse benefício, sem nenhum ônus 
para esses e para a Contratante; 

 
19.1.26. Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar 

qualificada como de natureza grave não deverá ser mantido em serviço; 
 
19.1.27. Atender, de imediato, as solicitações da Contratante quanto às 

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados 
para a prestação dos serviços; 

 
19.1.28. Comunicar à Contratante toda vez que ocorrer afastamento, 

substituição ou inclusão de qualquer elemento da equipe que esteja prestando 
serviços à Contratante. No caso de substituição ou inclusão, a Contratada anexará 
os respectivos currículos, ficando a cargo da Contratante, aceitá-los ou não; 

 
19.1.29. Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais 

causados aos veículos ou bens de terceiros, inclusive franquia do seguro completo, 
bem como danos pessoais aos seus ocupantes ou a terceiros, de sua 
responsabilidade; 
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19.1.30. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato; 

 
19.1.31. Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito, tarifas, 

rodoviárias e hidroviárias, durante a execução do contrato; 
19.1.32. Disponibilizar veículos e empregados em quantidade necessária 

para garantir a prestação dos serviços nos horários contratados, obedecidas às 
disposições da legislação trabalhista vigente; 

 
19.1.33. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação/qualificação na fase da licitação; 

 
19.1.34. Fazer seguro e manter as apólices vigentes dos seguros dos carros, 

contra terceiros e danos pessoais; 
 
19.1.35. Manter coberto por apólices os seguros legalmente obrigatórios; 
 
19.1.36. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à 

Contratante, através do líder ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que 
porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços; 

 
19.1.37. Apresentar à Contratante, quando exigido, comprovante de 

pagamento de salários, apólices de seguros contra acidente de trabalho e apólices 
de seguro completo e contra danos pessoais a terceiros, quitação de suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos seus empregados que 
estejam ou tenham estado a serviço da Contratante, por força deste contrato; 

 
19.1.38. Comprovar formação técnica e específica dos motoristas dos 

veículos, através da habilitação pelos órgãos competentes, segundo as normas e 
leis de trânsito regulamentadas pelo DENATRAN E DETRAN; 

 
19.1.39. Responsabilizar-se pelo registro e licenciamento anual dos veículos, 

a ser efetuado obrigatoriamente. 
 
20. DA FISCALIZAÇÃO 
 
20.1. A fiscalização dos serviços pela Contratante não exonera nem diminui a 
completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão 
às Cláusulas contratuais; 

 
20.2. A fiscalização da Contratante não permitirá que o motorista execute tarefas em 
desacordo com as preestabelecidas; 
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20.3. À Contratante é reservado o direito de solicitar a imediata substituição dos 
veículos, que não se apresentarem em boas condições de operação ou estiverem 
em desacordo com as especificações técnicas. As eventuais substituições, durante o 
contrato, deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado sem 
acréscimo de valor à Contratante; 

 
20.4. Não havendo substituição solicitada pela Contratante, a Contratada ficará 
sujeita as penalidades previstas; 
 
20.5. Aplicam-se, subsidiariamente a esta Cláusula as disposições constantes da 
seção IV, do Capítulo III, da Lei nº 8.666/1993; 
 
20.6. A Contratante nomeará servidor que se encarregará da fiscalização do 
contrato. 
 
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Em caso de atraso injustificado na disponibilização do(s) veículo(s), sujeitar-se-
á a Contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho; 
 

21.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.2. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, 
em relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 
b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de 

empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em lei, e 
reconhecido pela autoridade competente; 

 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixado pelo 
ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação. 
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21.3. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública e, será descredenciado dos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a 
que se refere o inciso I, do § 3º, do art. 16 do Decreto Municipal que regulamenta 
esta modalidade de licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1. É facultado ao Pregoeiro Oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em 
qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originalmente da proposta; 
 
22.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das 
condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 
86 a 88, da Lei nº 8.666/1993; 
 
22.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação 
serão prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio lotados na 
Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, situada na Rua Frei Luiz Canolo 
de Noronha, nº 42, Conj. Costa e Silva, nesta capital; 
 
22.4. O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros 
puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação; 
 
22.5. As certidões solicitadas neste edital deverão ser apresentadas pelos licitantes 
com os devidos prazos de validade. As certidões que não constem os respectivos 
prazos terão sua validade limitada a 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão; 
 
22.6. A desclassificação da proposta ou a inabilitação do licitante importa preclusão 
do seu direito de participar das fases subsequentes; 
 
22.7. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá 
utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste 
interesse e mediante prévia autorização do órgão gerenciador da Ata; 
 
22.8. Fazem parte integrante deste Edital os Anexos I (Termo de Referência), II 
(Modelo de Credenciamento), III (Modelo de Declaração Relativa à Habilitação), IV 
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(Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte ou de Reenquadramento), V (Modelo de Declaração Relativa à 
Dispositivo Constitucional), VI (Ata de Registro de Preços), VII Modelo (Planilhas de 
Custos) e VIII (Minuta do Contrato); 
 
22.9. O município de Aracaju reserva-se ao direito de anular a presente licitação por 
ilegalidade, ou revogá-la, por razões de interesse público. 

 
 
 

Aracaju (SE), 18 de abril de 2013. 
 
 
 

____________________________ 
JEFFERSON HUDSON CESTARO 

Pregoeiro Oficial 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 

ANEXO I 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Este termo de referência tem por objeto o registro de preços para a contratação 
de serviços de Locação de veículos automotores com motorista, pelo período de 12 
(doze) meses, renováveis por igual período, para atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, conforme as condições especificadas 
neste termo; 
 
1.2. O julgamento das propostas efetuar-se-á pelo critério de “MENOR PREÇO 
GLOBAL”, podendo a Administração negociar diretamente com o proponente que 
tenha apresentado o menor valor, para que seja obtido preço melhor; 
 
1.3. As locações de veículos constituem mera expectativa em favor da empresa a 
ser contratada, posto que depende de necessidade iminente, não estando a SEGOV 
obrigada a realizar qualquer contratação e não cabendo a empresa licitante 
vencedora pleitear qualquer tipo de reparação. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO/MOTIVAÇÃO E DO AGRUPAMENTO 
EM LOTE 
 
2.1. O presente procedimento tem por finalidade o atendimento às demandas de 
transporte da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, que, com a promulgação 
da Lei Municipal nº 4.354, de 07 de fevereiro de 2013, foi reestruturada de forma 
substancial, passando a gerenciar, além dos seus departamentos tradicionais, como 
aqueles responsáveis pela supervisão das atividades de imprensa oficial e pela 
edição de atos oficiais, as seguintes unidades administrativas: cerimonial público, 
Gabinete do Prefeito e Gabinete do Vice-Prefeito; 
 
2.2. Desta forma, urge a necessidade de a Secretaria dotar as unidades 
administrativas de condições plenas para a execução de suas atribuições, que inclui: 
deslocamentos para preparação e coordenação de solenidades, acompanhamento 
de recepções oficiais e solenidades as quais devam comparecer o Prefeito e/ou o 
Vice-Prefeito, dentro das atribuições do Cerimonial; deslocamentos para a 
realização de encaminhamento de expedientes e execução de atividades 
operacionais do Gabinete do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Gabinete da SEGOV, do 
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Departamento de Administração e Finanças e da Coordenadoria Especial de 
Registros e Edição de Atos Oficiais e Legislação; 
 
2.3 A contratação dos serviços por LOTE tem o objetivo de facilitar a atividade de 
gerenciamento da contratação. Outro fator importante no agrupamento é que os 
lotes tornam-se mais atrativos, havendo maior competitividade entre os 
fornecedores, consequentemente, baixando o custo total da contratação, sendo mais 
vantajoso para a administração. Cabe ressaltar ainda, que a contratação através de 
um ÚNICO LOTE torna-se menos dispendiosa para a administração, pois reduz 
despesas administrativas, operacionais e ainda possibilita uma fiscalização de maior 
eficiência dos serviços especificados neste Termo de Referência.  
 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
3.1. O processo licitatório objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto 
na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, Lei 
Complementar nº 123/2006 e Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. Os recursos orçamentários e financeiros para o pagamento serão apropriados 
no orçamento da SEGOV, entretanto, a licitação pelo Sistema de Registro de Preços 
prescinde de dotação orçamentária prévia, uma vez que essa dotação somente se 
faz necessária no momento da efetivação da contratação. 
 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
LOTE ÚNICO 
 
 

ITEM 
TEMPO 
DE USO 

ESPECIFICAÇÕES TOTAL 

VEÍCULOS COM MOTORISTA (COMBUSTÍVEL POR PARTE DA CONTRATANTE) 

1 

 
 
 
0 km 

Veículo utilitário tipo SUV, zero quilômetro, no mínimo 2.4 cc., 
movido a gasolina ou a diesel, na cor prata (preferencialmente), 
04 (quatro) portas, com capacidade mínima para 05 (cinco) 
passageiros, incluindo o motorista, bancos revestidos em 
couro, câmbio automático, freios ABS com sistema EBD com 
corretor de frenagem eletrônico, Sistema Eletrônico de 
Anticapotamento – ERM, direção hidráulica, ar condicionado, 
rodas de liga leve, no mínimo 04 air-bags: frontal (motorista e 

02 
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passageiro) e traseiro (passageiros), vidros e travas elétricas, 
com película, rádio com cd player e mp3 integrados, 
retrovisores externos elétricos Com franquia de quilometragem 
LIVRE. Com motorista e seguro total do veículo. 
 

2 

 
 
 
0 Km 

Veículo de passeio tipo sedan executivo, no mínimo 1.8 c.c, 
zero quilômetro, bicombustível, cor prata (preferencialmente), 
ar-condicionado, vidro elétrico com película, direção hidráulica, 
no mínimo 04 air bags: frontal (motorista e passageiro) e 
traseiro (passageiros), capacidade para 05 passageiros, 05 
portas (04 portas mais porta-malas), rádio com cd player e mp3 
integrados, retrovisores externos elétricos, rodas de liga leve, 
freio a disco nas 04 rodas e com sistema ABS. Com limite de 
quilometragem de 3.000 km. Com motorista e seguro total do 
veículo 
 

03 

 
3 

 
 
 
Até 01 
ano 

Veículo de passeio tipo sedan compacto, até 01 ano de uso, 
motor 1.4 c.c, na cor prata (preferencialmente), bicombustível, 
com capacidade para 05 passageiros, 05 portas, equipado 
com: ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas 
elétricas, rádio com cd-player. Com limite de quilometragem de 
3.000 km. Com motorista e seguro total do veículo 
 

03 

4 

 
 
 
Até 01 
ano 

Veículo de passeio tipo hatch, até 01 ano de uso, motor 1.0 c.c, 
na cor prata (preferencialmente), bicombustível, com 
capacidade para 05 passageiros, 05 portas, equipado com: ar 
condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, rádio 
com cd-player. Com limite de quilometragem de 3.000 km. Com 
motorista e seguro total do veículo 
 

06 

 
5 

 
0 km 

 
Veículo utilitário, tipo Van, zero quilômetro, motor 2.3 c.c, 
movido a gasolina ou a diesel, com capacidade para até 16 
passageiros (incluído o motorista), equipado com: ar-
condicionado, direção hidráulica, vidros, travas e retrovisores 
elétricos, rádio cd-player, com 02 portas de acesso aos bancos 
dianteiros, 01 porta de acesso ao compartimento de 
passageiros, deslizante na lateral traseira direita. Com franquia 
de quilometragem livre. Com motorista e seguro total do veículo 

 

 
01 

 
6. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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6.1. TIPO DO VEÍCULO 
 

6.1.1. Os veículos deverão seguir as especificações técnicas constantes na 
Cláusula 05 deste Termo de Referência. 
 
6.2. TIPO DE COMBUSTÍVEL E TEMPO DE USO  
 

6.2.1. Os veículos deverão ser do tipo total flex (Bicombustível), movidos a 
etanol e/ou gasolina e à diesel, conforme especificações detalhadas na Cláusula 5 
deste Termo de Referência; 

 
6.2.2. Os veículos deverão ser novos (zero quilometro) ou com o máximo de 

01 (um) ano de uso, conforme especificações detalhadas na Cláusula 5 deste Termo 
de Referência. 
 
6.3. FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM 
 

6.3.1. Os veículos descritos nos itens 01 e 05 deste Termo de Referência 
terão quilometragem livre; 

 
6.3.2 Os veículos descritos nos itens 02, 03 e 04 deste Termo de Referência 

terão franquia de quilometragem, individual, de 3.000 km/mês; 
 
6.3.3 O valor do quilômetro excedente à franquia estabelecida será de R$ 

0,30 (trinta centavos de real) para os veículos dos itens 02, 03 e 04. 
 
6.4. SUBSTITUIÇÃO DA FROTA 
 

6.4.1. Os veículos pertencentes a este Termo de Referência deverão ser 
substituídos anualmente, mantidas todas as condições iniciais de contratação. 
 
6.5. JORNADA DE TRABALHO E DESPESAS 
 

6.5.1. Em relação aos itens 01, 02, 03, 04 e 05 da Cláusula 5, veículos com 
motoristas, terão uma jornada de trabalho de 08 horas, de 08:00 às 18:00 horas, 
com intervalo de 02 horas de segunda a sexta-feira, sendo a empresa vencedora 
responsável por arcar com as despesas referentes a motoristas, manutenção, 
multas, impostos e seguro completo; 

 
6.5.2. Quando a prestação de serviços exceder a 8 horas, desde que seja 

comprovada que essa eventualidade tenha ocorrido em razão de serviços solicitados 
pela Administração Pública, a contratada poderá requisitar o pagamento das horas-
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extras devidas, conforme valores e condições estabelecidos na legislação trabalhista 
vigente, quando os serviços forem devidamente atestados pelo Órgão contratante; 

 
6.5.3. Todas as despesas com combustíveis dos veículos discriminados 

neste Termo de Referência ocorrerão por conta da Contratante. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

a) As propostas deverão conter a marca, bem como as referências, incluindo 
as especificações descritas no objeto, os equipamentos de série e os opcionais de 
série disponibilizados; 

 
b) Os cabos de velocímetro de todos os veículos deverão apresentar lacre; 
 
c) O quantitativo de veículos disposto em cada item é meramente estimativo, 

sendo locado conforme a necessidade do Órgão; 
 
d) O controle de quilometragem deverá ser diariamente fiscalizado, e só é 

computável da chegada ao Órgão até o último roteiro, excluindo percurso para a 
sede da contratada e translado para almoço do motorista. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
8.1. COMPETE À CONTRATANTE: 
 

8.1.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os 
locais onde se fizerem necessários os serviços; 

 
8.1.2. Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços, nos termos do art. 

67, da Lei nº 8.666/1993; 
 
8.1.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou irregularidades observadas; 

 
8.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no 

Contrato. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. COMPETE À CONTRATADA: 
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Em cumprimento às suas obrigações, cabe à Contratada, além das obrigações 
constantes das condições da Prestação de Serviços e daquelas estabelecidas em 
lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações: 
 

9.1.1. Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as 
disposições do Edital e do Termo de Referência e discriminação da proposta; 

 
9.1.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município 

de Aracaju ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Contratante; 

 
9.1.3. Não realizar associação com outrem, ou transferência total ou parcial 

do Contrato firmado com a Contratante, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

 
9.1.4. Designar preposto para atender aos chamados e exigências da 

Contratante; 
 
9.1.5. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos 

termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-
los ou complementá-los; 

 
9.1.6. Disponibilizar os veículos de acordo com os prazos descritos em 

seguida: prazo de 05 (cinco) dias para o início da prestação dos serviços de locação 
de veículos, contados a partir da solicitação formal da Contratante. Esse prazo 
poderá ser estendido, caso haja uma justificativa formal e esta for aceita pela 
Administração; 

 
9.1.7. Os veículos só poderão ser disponibilizados pela Contratada aos 

Órgãos-aderentes quando houver autorização expressa da Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento; 

 
9.1.8. Comunicar à Contratante, quando da transferência e/ou retirada e 

substituição de motoristas dos itinerários ou dos serviços; 
 
9.1.9. Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto 

dos passageiros, bem como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviários; 
 
9.1.10. Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as 

determinações da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela 
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas 
alterações, além de outra legislação técnica vigente e as normas e procedimentos 
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internos da Contratante, de engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do 
trabalho, que sejam aplicáveis à execução específica da atividade, apresentando: 

 
a) Cópias dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

- PCMSO e de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as 
Normas Regulamentadoras nº 07 e 09, respectivamente, da Portaria nº 3.214, de 08 
de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, conforme 
determina a Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e instalado e 
mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 
considerando o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento 
da legislação em vigor. 
 

9.1.11. Comunicar ao preposto da Contratante, conforme o caso requeira, 
sobre fatos como obras e/ou impedimentos temporários e mudanças no sentido de 
tráfego, que impliquem na alteração de itinerários e horários; 

 
9.1.12. Arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes e 

demais suprimentos e lavagem de veículos, necessários ao fiel cumprimento do 
objeto sob o contrato; 

 
9.1.13. Substituir de imediato e de forma automática, os veículos que 

atingirem as idades máximas (em anos) fixadas nas Especificações Técnicas, 
contadas a partir da data dos correspondentes primeiros licenciamentos; 

 
9.1.14. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela 

boa técnica e de acordo com as especificações do fabricante, mantendo os veículos 
em perfeitas condições de segurança, limpeza e higiene; 

 
9.1.15. Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por 

motivo de abalroamento, reparos mecânicos, má conservação, sem condições de 
segurança, higiene ou limpeza. A Contratante poderá inspecionar regularmente os 
veículos e, se constatar alguma irregularidade, notificará a Contratada; 

 
9.1.16. Substituir o veículo, quando solicitado por escrito pela Contratante, 

no prazo máximo de 24 horas, a partir do recebimento da notificação; 
 
9.1.17. Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão 

prestar os serviços, encaminhando à Contratante os motoristas com funções 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho, com experiência mínima de 1 
(um) ano na função; 
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9.1.18. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a 
jornada de trabalho e comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e 
cortesia, no relacionamento com o pessoal da Contratante, observando o controle do 
regimento do trabalho e descanso dos motoristas, acompanhando e comprovando 
sua saúde física e mental; 

 
9.1.19. Não permitir que qualquer motorista se apresente ao serviço com 

sinais de embriaguez ou sob efeito de substância tóxica; 
 
9.1.20. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de 

trabalho, responsabilizando-se também, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato; 

 
9.1.21. Providenciar treinamento e reciclagens necessários para garantir a 

execução dos trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados; 
 
9.1.22. Efetuar a substituição do motorista, de imediato, em eventual 

ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 
 
9.1.23. Manter controle de frequência/pontualidade, de seus empregados; 
 
9.1.24. Fornecer uniformes e complementos adequados para o 

desenvolvimento das atividades, submetidos previamente à aprovação da 
Contratante. Os custos de qualquer um desses itens de uniforme e equipamentos 
não poderão ser repassados aos seus empregados; 

 
9.1.25. Fornecer Vale-Refeição e Vale-Transporte a seus empregados - 

observando o princípio da razoabilidade para esse benefício, sem nenhum ônus 
para esses e para a Contratante; 

 
9.1.26. Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar 

qualificada como de natureza grave não deverá ser mantido em serviço; 
 
9.1.27. Atender, de imediato, as solicitações da Contratante quanto às 

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados 
para a prestação dos serviços; 

 
9.1.28. Comunicar à Contratante toda vez que ocorrer afastamento, 

substituição ou inclusão de qualquer elemento da equipe que esteja prestando 
serviços à Contratante. No caso de substituição ou inclusão, a Contratada anexará 
os respectivos currículos, ficando a cargo da Contratante, aceitá-los ou não; 
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9.1.29. Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais 
causados aos veículos ou bens de terceiros, inclusive franquia do seguro completo, 
bem como danos pessoais aos seus ocupantes ou a terceiros, de sua 
responsabilidade; 

 
9.1.30. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato; 
 
9.1.31. Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito, tarifas, 

rodoviárias e hidroviárias, durante a execução do contrato; 
 
9.1.32. Disponibilizar veículos e empregados em quantidade necessária para 

garantir a prestação dos serviços nos horários contratados, obedecidas às 
disposições da legislação trabalhista vigente; 

 
9.1.33. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação/qualificação na fase da licitação; 

 
9.1.34. Fazer seguro e manter as apólices vigentes dos seguros dos carros, 

contra terceiros e danos pessoais; 
 
9.1.35. Manter coberto por apólices os seguros legalmente obrigatórios; 
 
9.1.36. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à 

Contratante, através do líder ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que 
porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços; 

 
9.1.37. Apresentar à Contratante, quando exigido, comprovante de 

pagamento de salários, apólices de seguros contra acidente de trabalho e apólices 
de seguro completo e contra danos pessoais a terceiros, quitação de suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos seus empregados que 
estejam ou tenham estado a serviço da Contratante, por força deste contrato; 

 
9.1.38. Comprovar formação técnica e específica dos motoristas dos 

veículos, através da habilitação pelos órgãos competentes, segundo as normas e 
leis de trânsito regulamentadas pelo DENATRAN E DETRAN; 

 
9.1.39. Responsabilizar-se pelo registro e licenciamento anual dos veículos, 

a ser efetuado obrigatoriamente. 
 

10. DA FISCALIZAÇÃO 
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10.1. A fiscalização dos serviços pela Contratante não exonera nem diminui a 
completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão 
às Cláusulas contratuais; 

 
10.2. A fiscalização da Contratante não permitira que o motorista execute tarefas em 
desacordo com as preestabelecidas; 

 
10.3. À Contratante é reservado o direito de solicitar a imediata substituição dos 
veículos, que não se apresentarem em boas condições de operação ou estiverem 
em desacordo com as especificações técnicas. As eventuais substituições, durante o 
contrato, deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado sem 
acréscimo de valor à Contratante; 

 
10.4. Não havendo substituição solicitada pela Contratante, a Contratada ficará 
sujeita as penalidades previstas; 
 
10.5. Aplicam-se, subsidiariamente a esta Cláusula as disposições constantes da 
seção IV, do Capítulo III, da Lei nº 8.666/1993; 
 
10.6. A Contratante nomeará servidor que se encarregará da fiscalização do 
contrato. 
 
11. DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. A empresa que desejar participar do Pregão deverá apresentar os seguintes 
documentos comprobatórios de habilitação e qualificação: 
 
11.1.1. Habilitação Jurídica: 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, deverá estar acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores. No caso de alterações, será admitido o Estatuto ou o Contrato 
Social consolidado; 

 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhadas de prova de diretoria em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
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funcionamento expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem 
assim, documento em que identifica os seus administradores. 

 
11.1.2. Qualificação Econômico-Financeira: 
 

a) Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial da empresa, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 

11.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ; 

 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria 

da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social junto ao INSS 

(CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 
e) Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através da 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando 
a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da 
Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 

11.1.4. Qualificação Técnica:  

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, através de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado; 

 
12. DAS SANÇÕES 
 
12.1. Em caso de atraso injustificado na disponibilização do(s) veículo(s), sujeitar-se-
á a Contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho; 
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12.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 
8.666/1993. 
 
12.2. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Termo, 
em relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 
b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de 

empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em lei, e 
reconhecido pela autoridade competente; 

 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixado pelo 
ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação. 
 
12.3. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública e, será descredenciado dos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a 
que se refere o inciso I, do § 3º, do art. 16 do Decreto Municipal que regulamenta 
esta modalidade de licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais. 
 
13. DO PAGAMENTO 
 
13.1. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a prestação do 
serviço de locação devidamente atestado pelo setor competente, por Nota de 
Empenho, após emissão de Nota Fiscal e apresentação da Prova de Regularidade 
para com as Fazendas Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, Prova de Regularidade para com a 
Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela Constituição Federal em seu artigo 
195, parágrafo 3º, Prova de Regularidade para com o FGTS emitida pela CEF e 
Prova de Regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através da apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
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13.2. A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis, a partir da data dos 
procedimentos citados no item 13.1, para a tramitação do processo, envolvendo 
instrução e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de 
inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros; 
 
13.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 
 

ANEXO II 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

Pelo presente a empresa _________________________, situada na 
_____________________, CNPJ nº _____________________, através de seu 
_________________, outorga o(a) Sr(a). ___________________, RG nº 
___________________, amplos poderes para representá-la junto à Prefeitura 
Municipal de Aracaju no Pregão Presencial nº 004/2013, inclusive para interpor ou 
desistir de recursos, receber citações, intimações, responder administrativa e 
judicialmente por seus atos, formular ofertas e lances de preços, enfim, praticar 
todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
 
 

___________________________________________ 
Local e Data 

 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura e identificação do declarante 

 
 
 
 
 

Firma reconhecida ou 02 (duas) testemunhas qualificadas (Nome, CPF e RG). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 
 

ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 

                                                               
(Nome da empresa) ____________________________________, CNPJ 
nº_____________________ sediada ___________________ (endereço completo), 
declara, para fins do disposto no inc. VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e no inc. V, do art. 3º, do Anexo I, do Decreto Municipal nº 011, de 
10 de janeiro de 2003, que está ciente e cumpre plenamente os requisitos da 
habilitação pertinentes ao Pregão Presencial nº 004/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Local e Data 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura e identificação do declarante 

 
 
 
 
OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVE SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU DE REENQUADRAMENTO 

 
  
_________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ no _____________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr(a). _____________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _______________, ____/____ e do CPF no _________________, 
DECLARA, para fins do disposto no subitem 7.3, alínea “b”, do Edital do Pregão 
Presencial no 004/2013, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 
lei, que esta Empresa, na presente data, é considerada: 
 
(  )  MICROEMPRESA, conforme inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006;   
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme inciso II, do artigo  3º, da  Lei  
Complementar  nº 123, de 14/12/2006; 
 
(  ) REENQUADRAMENTO. 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 
4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 

__________________________________________ 
Local e Data 

 
___________________________________________ 

(Representante Legal) 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, 
antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos 
neste Edital, pelas empresas que pretenderem se beneficiar do regime diferenciado 
e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 
 

ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL 
 
 

Ref. : (identificação da licitação) 
 
 
 
____________________________________, inscrita no CNPJ nº 
_____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 
____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
___________________ e do CPF nº____________________, DECLARA, para fins 
do disposto no inc. V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: 
 
(   ) Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de  aprendiz. 
 
 

___________________________________________ 
Local e Data 

 
 
 

___________________________________________ 
(Representante Legal) 

 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 
 

 
ANEXO VI 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/______ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 
INTERESSADO:  
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 

 
 

Ao __________ dia do mês de __________ do ano de _____, na Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Aracaju, situada na Rua 
Frei Luiz Canolo de Noronha, n° 42, Conj. Costa e Silva, CEP 49097-270, 
Aracaju/SE, o Gestor(a) da Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 008, de 08 de janeiro de 2003, Decreto Municipal nº 011 e seus anexos, 
de 10 de janeiro de 2003 e das demais normas aplicáveis, RESOLVE registrar os 
preços para a Locação de veículos automotores com motorista, conforme consta 
no Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos 
pelas empresas cujas propostas foram classificadas, como segue: 

 
LOTE ÚNICO: 
 
Fornecedor Registrado: _______________________ 
CNPJ:  
ENDEREÇO:                                            
CEP:  
FONE:  
FAX:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Locação de veículos automotores com motorista, conforme especificações e 
quantidades estimadas constantes do Anexo I. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a 
partir da sua assinatura; 
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2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações 
previstas na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/1993 ou de 
redução dos preços praticados no mercado; 
 
2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso 
II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá 
optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório; 
 
2.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas 
condições do Registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela 
Administração, o Proponente Registrado será convocado pelo Gestor da Ata para a 
devida alteração do valor registrado em Ata; 
 
2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria 
solicitante não será obrigada a firmar as contratações que dela poderá advir, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FISCALIZAÇÃO E 
PENALIDADES 

 
3.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
3.1. COMPETE À CONTRATANTE: 
 

3.1.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os 
locais onde se fizerem necessários os serviços; 

 
3.1.2. Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços, nos termos do art. 

67, da Lei nº 8.666/1993; 
 
3.1.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou irregularidades observadas; 

 
3.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no 

Contrato. 
                     

3.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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3.2. COMPETE À CONTRATADA: 
 
Em cumprimento às suas obrigações, cabe à Contratada, além das obrigações 
constantes das condições da Prestação de Serviços e daquelas estabelecidas em 
lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações: 
 

3.2.1. Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as 
disposições do Edital e do Termo de Referência e discriminação da proposta; 

 
3.2.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município 

de Aracaju ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Contratante; 

 
3.2.3. Não realizar associação com outrem, ou transferência total ou parcial 

do Contrato firmado com a Contratante, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

 
3.2.4. Designar preposto para atender aos chamados e exigências da 

Contratante; 
 
3.2.5. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos 

termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-
los ou complementá-los; 

 
3.2.6. Disponibilizar os veículos de acordo com os prazos descritos em 

seguida: prazo de 05 (cinco) dias para o início da prestação dos serviços de locação 
de veículos, contados a partir da solicitação formal da Contratante. Esse prazo 
poderá ser estendido, caso haja uma justificativa formal e esta for aceita pela 
Administração; 

 
3.2.7. Os veículos só poderão ser disponibilizados pela Contratada aos 

Órgãos-aderentes quando houver autorização expressa da Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento; 

 
3.2.8. Comunicar à Contratante, quando da transferência e/ou retirada e 

substituição de motoristas dos itinerários ou dos serviços; 
 
3.2.9. Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto 

dos passageiros, bem como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviários; 
 
3.2.10. Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as 

determinações da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela 
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Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas 
alterações, além de outra legislação técnica vigente e as normas e procedimentos 
internos da Contratante, de engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do 
trabalho, que sejam aplicáveis à execução específica da atividade, apresentando: 

 
a) Cópias dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

- PCMSO e de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as 
Normas Regulamentadoras nº 07 e 09, respectivamente, da Portaria nº 3.214, de 08 
de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, conforme 
determina a Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e instalado e 
mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 
considerando o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento 
da legislação em vigor. 
 

3.2.11. Comunicar ao preposto da Contratante, conforme o caso requeira, 
sobre fatos como obras e/ou impedimentos temporários e mudanças no sentido de 
tráfego, que impliquem na alteração de itinerários e horários; 

 
3.2.12. Arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes e 

demais suprimentos e lavagem de veículos, necessários ao fiel cumprimento do 
objeto sob o contrato; 

 
3.2.13. Substituir de imediato e de forma automática, os veículos que 

atingirem as idades máximas (em anos) fixadas nas Especificações Técnicas, 
contadas a partir da data dos correspondentes primeiros licenciamentos; 

 
3.2.14. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela 

boa técnica e de acordo com as especificações do fabricante, mantendo os veículos 
em perfeitas condições de segurança, limpeza e higiene; 

 
3.2.15. Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por 

motivo de abalroamento, reparos mecânicos, má conservação, sem condições de 
segurança, higiene ou limpeza. A Contratante poderá inspecionar regularmente os 
veículos e, se constatar alguma irregularidade, notificará a Contratada; 

 
3.2.16. Substituir o veículo, quando solicitado por escrito pela Contratante, 

no prazo máximo de 24 horas, a partir do recebimento da notificação; 
 
3.2.17. Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão 

prestar os serviços, encaminhando à Contratante os motoristas com funções 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho, com experiência mínima de 1 
(um) ano na função; 
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3.2.18. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a 
jornada de trabalho e comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e 
cortesia, no relacionamento com o pessoal da Contratante, observando o controle do 
regimento do trabalho e descanso dos motoristas, acompanhando e comprovando 
sua saúde física e mental; 

 
3.2.19. Não permitir que qualquer motorista se apresente ao serviço com 

sinais de embriaguez ou sob efeito de substância tóxica; 
 
3.2.20. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de 

trabalho, responsabilizando-se também, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato; 

 
3.2.21. Providenciar treinamento e reciclagens necessários para garantir a 

execução dos trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados; 
 
3.2.22. Efetuar a substituição do motorista, de imediato, em eventual 

ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 
 
3.2.23. Manter controle de frequência/pontualidade, de seus empregados; 
 
3.2.24. Fornecer uniformes e complementos adequados para o 

desenvolvimento das atividades, submetidos previamente à aprovação da 
Contratante. Os custos de qualquer um desses itens de uniforme e equipamentos 
não poderão ser repassados aos seus empregados; 

 
3.2.25. Fornecer Vale-Refeição e Vale-Transporte a seus empregados - 

observando o princípio da razoabilidade para esse benefício, sem nenhum ônus 
para esses e para a Contratante; 

 
3.2.26. Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar 

qualificada como de natureza grave não deverá ser mantido em serviço; 
 
3.2.27. Atender, de imediato, as solicitações da Contratante quanto às 

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados 
para a prestação dos serviços; 

 
3.2.28. Comunicar à Contratante toda vez que ocorrer afastamento, 

substituição ou inclusão de qualquer elemento da equipe que esteja prestando 
serviços à Contratante. No caso de substituição ou inclusão, a Contratada anexará 
os respectivos currículos, ficando a cargo da Contratante, aceitá-los ou não; 
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3.2.29. Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais 
causados aos veículos ou bens de terceiros, inclusive franquia do seguro completo, 
bem como danos pessoais aos seus ocupantes ou a terceiros, de sua 
responsabilidade; 

 
3.2.30. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato; 
 
3.2.31. Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito, tarifas, 

rodoviárias e hidroviárias, durante a execução do contrato; 
 
3.2.32. Disponibilizar veículos e empregados em quantidade necessária para 

garantir a prestação dos serviços nos horários contratados, obedecidas às 
disposições da legislação trabalhista vigente; 

 
3.2.33. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação/qualificação na fase da licitação; 

 
3.2.34. Fazer seguro e manter as apólices vigentes dos seguros dos carros, 

contra terceiros e danos pessoais; 
 
3.2.35. Manter coberto por apólices os seguros legalmente obrigatórios; 
 
3.2.36. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à 

Contratante, através do líder ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que 
porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços; 

 
3.2.37. Apresentar à Contratante, quando exigido, comprovante de 

pagamento de salários, apólices de seguros contra acidente de trabalho e apólices 
de seguro completo e contra danos pessoais a terceiros, quitação de suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos seus empregados que 
estejam ou tenham estado a serviço da Contratante, por força deste contrato; 

 
3.2.38. Comprovar formação técnica e específica dos motoristas dos 

veículos, através da habilitação pelos órgãos competentes, segundo as normas e 
leis de trânsito regulamentadas pelo DENATRAN E DETRAN; 

 
3.2.39. Responsabilizar-se pelo registro e licenciamento anual dos veículos, 

a ser efetuado obrigatoriamente. 
 
3.3. DA FISCALIZAÇÃO 
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3.3.1. A fiscalização dos serviços pela Contratante não exonera nem diminui 
a completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão 
às Cláusulas contratuais; 

 
3.3.2. A fiscalização da Contratante não permitira que o motorista execute 

tarefas em desacordo com as preestabelecidas; 
 
3.3.3. À Contratante é reservado o direito de solicitar a imediata substituição 

dos veículos, que não se apresentarem em boas condições de operação ou 
estiverem em desacordo com as especificações técnicas. As eventuais 
substituições, durante o contrato, deverão ser feitas no padrão equivalente ou 
superior ao estipulado sem acréscimo de valor à Contratante; 

 
3.3.4. Não havendo substituição solicitada pela Contratante, a Contratada 

ficará sujeita as penalidades previstas; 
 
3.3.5. Aplicam-se, subsidiariamente a esta Cláusula as disposições 

constantes da seção IV, do Capítulo III, da Lei nº 8.666/1993; 
 
3.3.6. A Contratante nomeará servidor que se encarregará da fiscalização do 

contrato. 
 
3.4. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

3.4.1. Em caso de atraso injustificado na disponibilização do(s) veículo(s), 
sujeitar-se-á a Contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, 
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de 
empenho; 
 

3.4.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções 
previstas na Lei nº 8.666/1993. 
 

3.4.2. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste 
Pregão, em relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a 
ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou da 
nota de empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em lei, e 
reconhecido pela autoridade competente; 
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c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será 
fixado pelo ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida sua reabilitação. 
 

3.4.3. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública e, será descredenciado dos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a 
que se refere o inciso I, do § 3º, do art. 16 do Decreto Municipal que regulamenta 
esta modalidade de licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS 
 
4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração, desde que autorizados pelo Gerenciador da Ata 
(Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento); 
 
4.2. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de 
Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no 
Pregão Presencial nº 004/2013; 
 
4.3. Nas locações de veículos, decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao 
preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial n° 
004/2013, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso; 
 
4.4. A cada locação de veículo, o preço unitário a ser pago será o constante da 
proposta apresentada, no Pregão Presencial nº 004/2013, pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a prestação do 
serviço de locação devidamente atestado pelo setor competente, por Nota de 
Empenho, após emissão de Nota Fiscal e apresentação da Prova de Regularidade 
para com as Fazendas Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, Prova de Regularidade para com a 
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Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela Constituição Federal em seu artigo 
195, parágrafo 3º, Prova de Regularidade para com o FGTS emitida pela CEF e 
Prova de Regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através da apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
5.2. A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis, a partir da data dos 
procedimentos citados no item 5.1, para a tramitação do processo, envolvendo 
instrução e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de 
inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros; 
 
5.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial n° 004/2013 e seus Anexos, 
as propostas das empresas::    
  
66..22..  OOss  casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis nºs 8.666/1993 e 
10.520/2002 e os Decretos Municipais n°s 008/2003 e 011/2003. 
 

Aracaju/SE, ___ de ___________ de ____ 
 
 

____________________________________ 
 

Gestor(a) da Ata de Registro de Preços 
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EMPRESA: 
 
 
 

______________________________________________ 
PROPRIETÁRIO:  
RG: 
CPF:   
 

DESCRIÇÃO, QUANTITATIVOS E VALORES REGISTRADOS 
 
 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 
QUANTIDADE 
SOLICITADA 

UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 
 

ANEXO VII – MODELO (PLANILHAS DE CUSTOS)  

 
 

I – CUSTOS DIRETOS 
 
 

  

01 - Depreciação 
Item Valor  

01 - Aquisição do bem (R$) 

02 - Vida útil (meses) 

03 - Recuperação do bem na venda (%) 

Custo Mensal com Depreciação (R$) 
 

02 - Licenciamento 
Item Valor  

01 - Taxa mensal (%) 

Custo Mensal com Licenciamento (R$) 
 

03 - Seguro 
Item Valor  

01 - Taxa de risco anual (%) 

Custo Mensal com Seguro (R$) 
 

04 - Manutenção 
Item Valor  

01 - Taxa mensal de manutenção sobre o valor da 
aquisição (%) 

Custo Mensal com Manutenção (R$) 

CUSTOS 
 Valor Mensal Valor Anual 

01 - Depreciação  

02 - Licenciamento  

03 - Seguro total  

04 - Manutenção  

05 - Lubrificante  

06 - Pneus  

07 - Limpeza  

08  Mão de obra  

TOTAL  
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05 - Lubrificantes 
Item Valor  

01 - Quantidade de litros de óleo (l) 

02 - Distância percorrida entre as trocas (km) 

03 - Preço do litro do óleo (R$) 

04 - Preço do filtro de óleo (R$) 

Custo Mensal com Lubrificantes (R$) 
 

06 - Pneus 
Item Valor  

01 - Quantidade de pneus 

02 - Vida útil (km) 

03 - Preço unitário (R$) 

Custo Mensal com Pneus (R$) 
 

07 - Limpeza 
Item Valor  

01 - Custo unitário (R$) 

02 - Quantidade de lavagens por mês 

Custo Mensal com Limpeza (R$) 
 

 
II – MÃO DE OBRA  

 
 

Categoria: Motorista 
Regime: 8 h/dia, de segunda a sexta-feira; 40 h/semana 

 
 

SALÁRIO 
Componente Valor Unitário Valor Mensal 

Salário (1)  

Outros (____________________)  

TOTAL (I)  
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III – ENCARGOS SOCIAIS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO  "A" 
Encargos (%) Valor Mensal 

01 - Previdência Social (2) 20,00 

02 - SESI-SESC (3) 1,50 

03 - SENAI-SENAC (4) 1,00 

04 – INCRA (5) 0,20 

05 - Salário Educação (6) 2,50 

06 – FGTS (7) 8,00 

07 - Risco Ambientais do Trabalho (8) 3,00 

08 – SEBRAE (9) 0,60 

TOTAL DO GRUPO "A" 36,80 

GRUPO  "B" 
Encargos (%) Valor Mensal 
09 - Férias (10) 11,11 

10 - Auxílio Doença (11) 1,39 

11 - Licença Paternidade (12) 0,02 

12 - Faltas Legais (13) 0,28 

13 - Acidente de Trabalho (14) 0,33 

14 - Aviso Prévio Trabalhado (15) 1,94 

15 - 13° Salário (16) 8,33 

TOTAL DO GRUPO "B" 23,40 

GRUPO "C" 
Encargos (%) Valor Mensal 

16 - Aviso Prévio Indenizado (17) 0,42 

17 - Indenização Adicional (18) 0,08 

18 - Indenização Complementar (19) 4,00 

TOTAL DO GRUPO "C" 4,50 
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IV – INSUMOS 

 
INSUMOS 

Insumo Valor Mensal 
Uniformes (22)

 
 

Equipamentos de proteção individual (23)
 

 

Vale transporte (24)
 

 

Benefício Alimentação (25)
 

 

Assistência Social e Familiar (26)
 

 

Outros (________________________)  

TOTAL Insumos (III)  
 

V – BDI 
 

BDI 
 (%) Valor Mensal 

TOTAL BDI (IV)  
 

VI – TRIBUTOS 
 

TRIBUTOS (27) 
 (%) Valor Mensal 

ISS   

COFINS
 

 

PIS
 

 

Outros (_______________________)  

TOTAL TRIBUTOS (V)  
 

VII – PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 
 

TOTAL (I + II + III + IV + V + VI)  
 
 
 
 

GRUPO "D" 
Encargos (%) Valor Mensal 

19 - Incidência Cumulativa do Grupo "A" 
Sobre o Grupo "B" (20) 

8,61 

TOTAL DO GRUPO "D" 8,61 

TOTAL Grupos A, B, C e D (II) 73,31  
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FUNDAMENTOS NORMATIVOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DOS  
CUSTOS 

 
Obs: Os números abaixo correspondem aos números em parênteses em cada item dos Modelos de 
Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços dos Anexos III, IV e V. 
 
 (1) Os pisos salariais dos motoristas encontram-se definidos na Convenção Coletiva de Trabalho 
2012/2012 firmada entre o Sindicato dos Empregados em Condomínios e Empresas de Asseio e 
Conservação do Estado de Sergipe – SINDECESE e o Sindicato das Empresas de Asseio e 
Conservação, Contrato Temporário e Serviços Terceirizados do Estado de Sergipe – SEAC/SE. 
 
(2) Previdência social: art. 22, I da Lei n.° 8.212/91. 
 
(3) SESI-SESC: art. 30 da Lei n.° 8.036/90.  
Observação: Encargo não cotado para situações emergenciais ou temporárias 
 
(4) SENAI-SENAC: Decreto-Lei n.° 2.318/86. 
Observação: Encargo não cotado para situações emergenciais ou temporárias 
 
(5) INCRA: arts. 1° e 2° do Decreto-Lei n.° 1.146/70. 
Observação: Encargo não cotado para situações emergenciais ou temporárias 
 
(6) Salário educação: art. 15 da Lei n.° 9.424/96. 
 
(7) FGTS: art.15 da Lei n.° 8.036/90. 
 
(8) Riscos Ambientais do Trabalho: Art. 22, II da Lei n.° 8.212/91, alterado pela Lei n.° 9.732/98. 
Decreto n.° 3.048/99, anexo V. Conforme a Súmula nº 351 do STJ “A alíquota de contribuição para o 

Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, 

individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver 

apenas um registro”. 
Observação: Para fins de modelo de planilha de composição de custos e formação de preços, foi 
indicado o percentual de 3% para o RAT, conforme Anexo V do Decreto Federal n.° 6.042, de 12 
de fevereiro de 2007. No entanto, a empresa poderá cotar os percentuais de 1% ou 2%, 
justificando e apresentando o fundamento legal. 
 
(9) SEBRAE: art. 8°, § 3°, da Lei n.° 8.029/90. 
Observação: Encargo não cotado para situações emergenciais ou temporárias 
 
(10) Férias: art. 7°, XVII da CF/88; arts. 129 a 153 da CLT. 
 Considerando o salário e o acréscimo mínimo de um terço: 
 [(1+0,333)/12] = 0,1111 = 11,11% 

Observação: Para situações emergenciais ou temporárias, a fórmula é a seguinte: 
             [(0,33) / 12] x 100% = 2,75 %. 
 
 (11) Auxílio doença: art. 131 da CLT. 
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Segundo estatísticas do IBGE, a média anual é de cinco faltas por ano, motivadas por 
problema de saúde: 

 [5/365] x 100% = 1,37% 
       
Observação: Para situações emergenciais ou temporárias, a fórmula é a seguinte: 
             [2,5*/180] x 100% = 1,37% 
* Reduzindo proporcionalmente a média informada pelo IBGE, em função do prazo máximo de 
contratação neste tipo de situação. 
 
(12) Licença paternidade: art. 7°, XIX da CF/88; art. 10, §1°, do ADCT. 

Segundo o IBGE, 1,5% dos trabalhadores tornam-se pais em um ano. Considerando que a 
licença é de cinco dias: 

 [(5 / 30) / 12] x 0,015 = 0,0002083 = 0,02% 
 
Observação: Para situações emergenciais ou temporárias, a fórmula é a seguinte: 
             [(5 / 30) / 6] x 0,0075** = 0,0002083 = 0,02% 
** Reduzindo proporcionalmente a média informada pelo IBGE, em função do prazo máximo de 
contratação neste tipo de situação. 
 
(13) Faltas legais: art. 473 da CLT. 
 Segundo dados do IBGE, a média nacional é de uma falta justificada por ano: 
 [(1 / 30) / 12)] = 0,002778 = 0,28% 
 
Observação: Para situações emergenciais ou temporárias, a fórmula é a seguinte: 
             [(0,5*** / 30) / 6] = 0,002778 = 0,28% 
*** Reduzindo proporcionalmente a média informada pelo IBGE, em função do prazo máximo de 
contratação neste tipo de situação. 
 
(14) Acidente de trabalho: art. 131, III da CLT; arts. 19 a 23 da Lei n.° 8.213/91. 

Segundo estatísticas do IBGE, 8% dos empregados se acidentam no ano. Considerando que os 
primeiros 15 dias de afastamento serão custeados pelo empregador: 

 {[(15 / 30) / 12] x 0,08} = 0,00333... = 0,33% 
 
Observação: Para situações emergenciais ou temporárias, a fórmula é a seguinte: 
             {[(15 / 30) / 6] x 0,04****} = 0,00333... = 0,33% 
**** Reduzindo proporcionalmente a média informada pelo IBGE, em função do prazo máximo de 
contratação neste tipo de situação. 
 
(15) Aviso prévio trabalhado: art. 488 da CLT. 
Considerando que 100% dos empregados serão dispensados sem justa causa ao final do contrato: 
 [(7 / 30) / 12] = 0,01944 = 1,94%. 
Observação 1: Nas repactuações, este encargo é excluído considerando que no primeiro ano do 
contrato já houve provisionamento do mesmo. 
 
Observação 2: Nas situações emergenciais ou temporárias, este encargo é excluído considerando 
que os contratos serão por prazo determinado. 
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(16) 13º salário: art. 7°, VIII, da CF/88. 
Considerando que o custo da gratificação natalina será parcelada em doze parcelas anuais: 

 (1 / 12) = 0,08333 = 8,33%. 
 
(17) Aviso prévio indenizado: art. 7°, XXI, da CF/88, arts. 477 e 478 a 491 da CLT. 

Considerando que 5% dos empregados serão demitidos sem justa causa e sem aviso prévio e 
considerando também a incidência de 8% do FGTS, conforme o Enunciado 305 do TST: 
[0,05 / 12]  X 1,08 = 0,0045 = 0,45%. 

 
(18) Indenização adicional: art. 9° da Lei n.° 7.238/84. 

Considerando que 1% dos empregados serão demitidos sem justa causa nos trinta dias que 
antecedem a data base da categoria: 
(0,01 / 12) = 0,000833... = 0,08% 

 
(19) Indenização complementar: art. 477, §§ 6° e 8°, da CLT, art. 1° da Lei Complementar n.° 

110/2001. 
Considerando que 100% dos empregados serão demitidos sem justa causa ao final do contrato 
e que o item corresponde à multa de 40% sobre o FGTS acrescido da contribuição social de 
10% sobre o FGTS: 

 [(0,40 + 0,10) x 0,08] = 0,04 = 4,0%. 
 
(20) Total do Grupo “D”: O montante do Grupo “D” será calculado pela incidência do percentual 

total obtido no Grupo “A” sobre o custo total (em reais) do Grupo “B”. O cálculo também 
pode ser feito pela incidência sobre a remuneração da alíquota obtida pela multiplicação do 
percentual do Grupo “A” pelo percentual do Grupo “B”. 

   
Observação1 – Para licitações: 
- Para RAT 1%, o percentual do Grupo “D” será 8,14%, cuja fórmula é:  
[0,3480 x 0,2338] x 100 =  8,14% 

  - Para RAT 2%, o percentual do Grupo “D” será 8,37%, cuja fórmula é: 
  [0,3580 x 0,2338] x 100 =  8,37% 
  - Para RAT 3%, o percentual do Grupo “D” será 8,60%, cuja fórmula é:  

 [0,3680 x 0,2338] x 100 =  8,60% 
   

Observação 2 – Para repactuações: 
- Para RAT 1%, o percentual do Grupo “D” será 7,46%, cuja fórmula é:  
[0,3480 x 0,2144] x 100 =  7,46% 

  - Para RAT 2%, o percentual do Grupo “D” será 7,68%, cuja fórmula é: 
  [0,3580 x 0,2144] x 100 =  7,68% 
  - Para RAT 3%, o percentual do Grupo “D” será 7,89%, cuja fórmula é:  

 [0,3680 x 0,2144] x 100 =  7,89% 
Observação 3 – Para situações emergenciais ou temporárias: 
- Para RAT 1%, o percentual do Grupo “D” será 0,63%, cuja fórmula é:  
[0,3150 x 0,02] x 100 =  0,63% 

  - Para RAT 2%, o percentual do Grupo “D” será 0,65%, cuja fórmula é: 
  [0,3250 x 0,02] x 100 =  0,65% 
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  - Para RAT 3%, o percentual do Grupo “D” será 7,89%, cuja fórmula é:  
 [0,3350 x 0,02] x 100 =  0,67% 

 
(21) Total dos Grupos A, B, C e D: 
 

Observação1 – Para licitações: 
- Para RAT 1%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 70,85%; 

  - Para RAT 2%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 72,08%; 
  - Para RAT 3%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 73,31%. 

 

Observação 2 – Para repactuações: 
- Para RAT 1%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 68,23%; 

  - Para RAT 2%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 69,45%; 
  - Para RAT 3%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 70,66%. 

 

Observação 3 – Para situações emergenciais ou temporárias: 
- Para RAT 1%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 56,02%; 

  - Para RAT 2%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 56,04%; 
 - Para RAT 3%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 56,06%. 
 
(22) Uniformes: Cláusula Septuagésima Segunda da Convenção Coletiva 2012/2012 garante ao 

trabalhador dois conjuntos de uniforme por ano. 
 
(23) Equipamentos de proteção individual: Cláusula trigésima segunda da Convenção Coletiva 

SEAC/SINDECESE 2012/2012. 
 
(24) Vale transporte: Lei n.° 7.418/85 e Cláusula Décima Segunda da Convenção Coletiva 

SEAC/SINDECESE 2012/2012. A lei e a convenção autorizam o desconto de 6% do salário 
percebido, a ser custeado pelo empregado. O valor desse item vai depender, portanto, do 
salário pago ao empregado e do valor da passagem. Considerando 26 dias de trabalho por mês 
(4 horas no sábado), o valor da passagem ida e volta em Aracaju e o piso normativo dos 
serventes: 

 (valor das passagens x 52) – (0,06 x salário) = valor (em R$) por empregado/mês. 
 
(25) Benefício alimentação: Cláusula Trigésima Sexta da Convenção Coletiva SEAC/SINDECESE 

2012/2012. Haja vista que os serviços serão prestados em jornada de 8 horas (entre segunda e 
sexta-feira), é obrigatória a concessão do benefício alimentação. Considerando 22 dias úteis 
no mês, o valor do vale alimentação e a possibilidade de desconto de 10% do valor do 
benefício às custas do empregado: 

 (22 x vale-refeição) – 0,1(22 x vale-refeição) = valor (em R$) por empregado/mês 
 
(26) Assistência Social e Familiar: Cláusula Vigésima Oitava da Convenção Coletiva 

SEAC/SINDECESE 2012/2012. 
 
(27) Tributos: As alíquotas do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), do programa de 

integração social (PIS) e da contribuição para financiamento da seguridade social (COFINS) 
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incidem sobre o FATURAMENTO, ou seja, sobre o preço total dos serviços (valor indicado 
no item VI da planilha). 

  
O licitante deverá cotar ISS apenas nos lotes em que houver previsão de disponibilização de 
motorista. 

 
Segundo entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 950/2007, de 28/5/2007), os 
custos referentes ao imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e à Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) não devem constar em orçamentos e em propostas de preços 
nas licitações públicas. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 
 

ANEXO VIII  
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO Nº ____/______, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE ARACAJU E A EMPRESA 
___________________________. 

 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de Locação de Veículo nº ____/______, de 
um lado o Município de Aracaju, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
____________________, Órgão da Administração Direta, inscrita no CNPJ sob o nº 
____________________, doravante denominada apenas de “CONTRATANTE” 
neste ato representado pelo(a) Sr(a). ___________________, brasileiro(a), maior, 
portador(a) do CPF nº ___________ e Cédula de Identidade nº __________, 
______/______, residente e domiciliado(a) nesta Capital e, do outro lado a empresa 
_____________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________ e 
Inscrição Estadual nº ____________________, doravante denominada apenas de 
“CONTRATADA” com endereço na ____________________, neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). ___________________, brasileiro(a), maior, portador(a) 
do CPF nº __________ e Cédula de Identidade  nº __________, ______/______, 
residente e domiciliado(a) ____________________, têm como justo e contratado o 
seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
 
1.1. Este Contrato decorre do Pregão Presencial (Registro de Preços), tipo 
menor preço global, nº 004/2013, homologado em ____/____/______ e 
fundamenta-se na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 008, 
de 08 de janeiro de 2003, Decreto Municipal nº 011 e seus anexos, de 10 de janeiro 
de 2003 e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos 
diplomas legais. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
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2.1. Constitui objeto deste Contrato a Locação de veículos automotores com 
motorista, de acordo com o item(ns) _______________________, conforme 
especificado no Anexo I (Termo de Referência), parte integrante deste Contrato, 
atendendo à solicitação da Secretaria Municipal _________________________. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
3.1. A Contratante obriga-se a pagar pela prestação dos serviços de locação 
descritos no item 2.1, objeto deste Contrato, a importância mensal de R$ 
_____________ (___________________), totalizando o valor global de R$ 
_____________ (_______________________); 
 
3.2. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a prestação do 
serviço de locação devidamente atestado pelo setor competente, por Nota de 
Empenho, após emissão de Nota Fiscal e apresentação da Prova de Regularidade 
para com as Fazendas Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, Prova de Regularidade para com a 
Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela Constituição Federal em seu artigo 
195, parágrafo 3º, Prova de Regularidade para com o FGTS emitida pela CEF e 
Prova de Regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através da apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
3.3. A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis, a partir da data dos 
procedimentos citados no item 3.2, para a tramitação do processo, envolvendo 
instrução e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de 
inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros; 
 
3.4. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
3.5. Havendo atraso no pagamento será procedido a título de inadimplência o 
pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros; 
 
3.6. O valor contido no item 3.1, somente poderá sofrer reajuste após decorrido 01 
(um) ano da assinatura deste contrato, utilizando-se para tanto o IPCA, ou na 
ausência deste, outro que o substitua conforme publicação oficial. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 
 
4.1. O prazo deste Contrato será de 01 (um) ano, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do 
art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão de acordo com a 
seguinte classificação orçamentária: 
 
a) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
b) PROJETO/ATIVIDADE:  
c) ELEMENTO DE DESPESA:  
d) FONTE DE RECURSO:  
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1. COMPETE À CONTRATADA: 
 
Em cumprimento às suas obrigações, cabe à Contratada, além das obrigações 
constantes das condições da Prestação de Serviços e daquelas estabelecidas em 
lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações: 
 

6.1.1. Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as 
disposições do Edital e do Termo de Referência e discriminação da proposta; 

 
6.1.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município 

de Aracaju ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Contratante; 

 
6.1.3. Não realizar associação com outrem, ou transferência total ou parcial 

do Contrato firmado com a Contratante, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

 
6.1.4. Designar preposto para atender aos chamados e exigências da 

Contratante; 
 
6.1.5. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos 

termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-
los ou complementá-los; 

 
6.1.6. Disponibilizar os veículos de acordo com os prazos descritos em 

seguida: prazo de 05 (cinco) dias para o início da prestação dos serviços de locação 
de veículos, contados a partir da solicitação formal da Contratante. Esse prazo 
poderá ser estendido, caso haja uma justificativa formal e esta for aceita pela 
Administração; 
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6.1.7. Os veículos só poderão ser disponibilizados pela Contratada aos 
Órgãos-aderentes quando houver autorização expressa da Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento; 

 
6.1.8. Comunicar à Contratante, quando da transferência e/ou retirada e 

substituição de motoristas dos itinerários ou dos serviços; 
 
6.1.9. Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto 

dos passageiros, bem como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviários; 
 
6.1.10. Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as 

determinações da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela 
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas 
alterações, além de outra legislação técnica vigente e as normas e procedimentos 
internos da Contratante, de engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do 
trabalho, que sejam aplicáveis à execução específica da atividade, apresentando: 
 

a) Cópias dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
- PCMSO e de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as 
Normas Regulamentadoras nº 07 e 09, respectivamente, da Portaria nº 3.214, de 08 
de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, conforme 
determina a Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e instalado e 
mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 
considerando o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento 
da legislação em vigor. 
 

6.1.11. Comunicar ao preposto da Contratante, conforme o caso requeira, 
sobre fatos como obras e/ou impedimentos temporários e mudanças no sentido de 
tráfego, que impliquem na alteração de itinerários e horários; 

 
6.1.12. Arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes e 

demais suprimentos e lavagem de veículos, necessários ao fiel cumprimento do 
objeto sob o contrato; 

 
6.1.13. Substituir de imediato e de forma automática, os veículos que 

atingirem as idades máximas (em anos) fixadas nas Especificações Técnicas, 
contadas a partir da data dos correspondentes primeiros licenciamentos; 

 
6.1.14. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela 

boa técnica e de acordo com as especificações do fabricante, mantendo os veículos 
em perfeitas condições de segurança, limpeza e higiene; 
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6.1.15. Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por 
motivo de abalroamento, reparos mecânicos, má conservação, sem condições de 
segurança, higiene ou limpeza. A Contratante poderá inspecionar regularmente os 
veículos e, se constatar alguma irregularidade, notificará a Contratada; 

 
6.1.16. Substituir o veículo, quando solicitado por escrito pela Contratante, 

no prazo máximo de 24 horas, a partir do recebimento da notificação; 
 
6.1.17. Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão 

prestar os serviços, encaminhando à Contratante os motoristas com funções 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho, com experiência mínima de 1 
(um) ano na função; 

 
6.1.18. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a 

jornada de trabalho e comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e 
cortesia, no relacionamento com o pessoal da Contratante, observando o controle do 
regimento do trabalho e descanso dos motoristas, acompanhando e comprovando 
sua saúde física e mental; 

 
6.1.19. Não permitir que qualquer motorista se apresente ao serviço com 

sinais de embriaguez ou sob efeito de substância tóxica; 
 
6.1.20. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de 

trabalho, responsabilizando-se também, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato; 

 
6.1.21. Providenciar treinamento e reciclagens necessários para garantir a 

execução dos trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados; 
 
6.1.22. Efetuar a substituição do motorista, de imediato, em eventual 

ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 
 
6.1.23. Manter controle de frequência/pontualidade, de seus empregados; 
 
6.1.24. Fornecer uniformes e complementos adequados para o 

desenvolvimento das atividades, submetidos previamente à aprovação da 
Contratante. Os custos de qualquer um desses itens de uniforme e equipamentos 
não poderão ser repassados aos seus empregados; 

 
6.1.25. Fornecer Vale-Refeição e Vale-Transporte a seus empregados - 

observando o princípio da razoabilidade para esse benefício, sem nenhum ônus 
para esses e para a Contratante; 

 



 

 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
 

_________________________________________________________________ 
Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Conj. Costa e Silva - CEP 49097-270 - Aracaju/SE 

Telefone: (0xx79) 3218-7835 - Fax: (0xx79) 3218-7837 
E-mail: cpl@aracaju.se.gov.br 

64 
 

 
  

6.1.26. Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar 
qualificada como de natureza grave não deverá ser mantido em serviço; 

 
6.1.27. Atender, de imediato, as solicitações da Contratante quanto às 

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados 
para a prestação dos serviços; 

 
6.1.28. Comunicar à Contratante toda vez que ocorrer afastamento, 

substituição ou inclusão de qualquer elemento da equipe que esteja prestando 
serviços à Contratante. No caso de substituição ou inclusão, a Contratada anexará 
os respectivos currículos, ficando a cargo da Contratante, aceitá-los ou não; 

 
6.1.29. Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais 

causados aos veículos ou bens de terceiros, inclusive franquia do seguro completo, 
bem como danos pessoais aos seus ocupantes ou a terceiros, de sua 
responsabilidade; 

 
6.1.30. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato; 
 
6.1.31. Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito, tarifas, 

rodoviárias e hidroviárias, durante a execução do contrato; 
 
6.1.32. Disponibilizar veículos e empregados em quantidade necessária para 

garantir a prestação dos serviços nos horários contratados, obedecidas às 
disposições da legislação trabalhista vigente; 

 
6.1.33. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação/qualificação na fase da licitação; 

 
6.1.34. Fazer seguro e manter as apólices vigentes dos seguros dos carros, 

contra terceiros e danos pessoais; 
 
6.1.35. Manter coberto por apólices os seguros legalmente obrigatórios; 
 
6.1.36. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à 

Contratante, através do líder ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que 
porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços; 

 
6.1.37. Apresentar à Contratante, quando exigido, comprovante de 

pagamento de salários, apólices de seguros contra acidente de trabalho e apólices 
de seguro completo e contra danos pessoais a terceiros, quitação de suas 
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obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos seus empregados que 
estejam ou tenham estado a serviço da Contratante, por força deste Contrato; 

 
6.1.38. Comprovar formação técnica e específica dos motoristas dos 

veículos, através da habilitação pelos órgãos competentes, segundo as normas e 
leis de trânsito regulamentadas pelo DENATRAN E DETRAN; 

 
6.1.39. Responsabilizar-se pelo registro e licenciamento anual dos veículos, 

a ser efetuado obrigatoriamente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. COMPETE À CONTRATANTE: 
 

7.1.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os 
locais onde se fizerem necessários os serviços; 

 
7.1.2. Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços, nos termos do art. 

67, da Lei nº 8.666/1993; 
 
7.1.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou irregularidades observadas; 

 
7.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no 

Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORNECIMENTO E DAS PENALIDADES 
 
8.1. A entrega do(s) veículo(s) constante na Cláusula 5 do Termo de Referência será 
de acordo com as quantidades solicitadas pela Contratante, devendo ser entregue 
pela Contratada na sede da SEGOV, localizada no Centro Administrativo Aloísio 
Campos, nesta Capital, na forma estabelecida no Termo de Referência. 
 
8.2. Em caso de atraso injustificado na disponibilização do(s) veículo(s), sujeitar-se-á 
a Contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o máximo 
de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho; 
 

8.2.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 
8.666/1993. 
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8.3. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, 
em relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 
b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de 

empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em lei, e 
reconhecido pela autoridade competente; 

 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixado pelo 
ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação. 
 
8.4. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública e, será descredenciado dos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a 
que se refere o inciso I, do § 3º, do art. 16 do Decreto Municipal que regulamenta 
esta modalidade de licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
9.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de 
acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Aracaju, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado 
que o seja. 
 
E, por estarem de comum acordo, assinam as partes o presente Contrato em 03 
(três) vias de igual teor e para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 
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Aracaju (SE), _____ de _________ de _____. 
 
 
 

CONTRATANTE 
 

____________________________ 
 
 

CONTRATADA 
____________________________ 
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ANEXO - MINUTA DO CONTRATO Nº ____/______ 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Este termo de referência tem por objeto o registro de preços para a contratação 
de serviços de Locação de veículos automotores com motorista, pelo período de 12 
(doze) meses, renováveis por igual período, para atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, conforme as condições especificadas 
neste termo; 
 
1.2. O julgamento das propostas efetuar-se-á pelo critério de “MENOR PREÇO 
GLOBAL”, podendo a Administração negociar diretamente com o proponente que 
tenha apresentado o menor valor, para que seja obtido preço melhor; 
 
1.3. As locações de veículos constituem mera expectativa em favor da empresa a 
ser contratada, posto que depende de necessidade iminente, não estando a SEGOV 
obrigada a realizar qualquer contratação e não cabendo a empresa licitante 
vencedora pleitear qualquer tipo de reparação. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO/MOTIVAÇÃO E DO AGRUPAMENTO 
EM LOTE 
 
2.1. O presente procedimento tem por finalidade o atendimento às demandas de 
transporte da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, que, com a promulgação 
da Lei Municipal nº 4.354, de 07 de fevereiro de 2013, foi reestruturada de forma 
substancial, passando a gerenciar, além dos seus departamentos tradicionais, como 
aqueles responsáveis pela supervisão das atividades de imprensa oficial e pela 
edição de atos oficiais, as seguintes unidades administrativas: cerimonial público, 
Gabinete do Prefeito e Gabinete do Vice-Prefeito; 
 
2.2. Desta forma, urge a necessidade de a Secretaria dotar as unidades 
administrativas de condições plenas para a execução de suas atribuições, que inclui: 
deslocamentos para preparação e coordenação de solenidades, acompanhamento 
de recepções oficiais e solenidades as quais devam comparecer o Prefeito e/ou o 
Vice-Prefeito, dentro das atribuições do Cerimonial; deslocamentos para a 
realização de encaminhamento de expedientes e execução de atividades 
operacionais do Gabinete do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Gabinete da SEGOV, do 
Departamento de Administração e Finanças e da Coordenadoria Especial de 
Registros e Edição de Atos Oficiais e Legislação; 
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2.3 A contratação dos serviços por LOTE tem o objetivo de facilitar a atividade de 
gerenciamento da contratação. Outro fator importante no agrupamento é que os 
lotes tornam-se mais atrativos, havendo maior competitividade entre os 
fornecedores, consequentemente, baixando o custo total da contratação, sendo mais 
vantajoso para a administração. Cabe ressaltar ainda, que a contratação através de 
um ÚNICO LOTE torna-se menos dispendiosa para a administração, pois reduz 
despesas administrativas, operacionais e ainda possibilita uma fiscalização de maior 
eficiência dos serviços especificados neste Termo de Referência.  
 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
3.1. O processo licitatório objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto 
na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, Lei 
Complementar nº 123/2006 e Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. Os recursos orçamentários e financeiros para o pagamento serão apropriados 
no orçamento da SEGOV, entretanto, a licitação pelo Sistema de Registro de Preços 
prescinde de dotação orçamentária prévia, uma vez que essa dotação somente se 
faz necessária no momento da efetivação da contratação. 
 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
LOTE ÚNICO 
 

ITEM 
TEMPO 
DE USO 

ESPECIFICAÇÕES TOTAL 

VEÍCULOS COM MOTORISTA (COMBUSTÍVEL POR PARTE DA CONTRATANTE) 

1 

 
 
 
0 km 

Veículo utilitário tipo SUV, zero quilômetro, no mínimo 2.4 cc., 
movido a gasolina ou a diesel, na cor prata (preferencialmente), 
04 (quatro) portas, com capacidade mínima para 05 (cinco) 
passageiros, incluindo o motorista, bancos revestidos em 
couro, câmbio automático, freios ABS com sistema EBD com 
corretor de frenagem eletrônico, Sistema Eletrônico de 
Anticapotamento – ERM, direção hidráulica, ar condicionado, 
rodas de liga leve, no mínimo 04 air-bags: frontal (motorista e 
passageiro) e traseiro (passageiros), vidros e travas elétricas, 
com película, rádio com cd player e mp3 integrados, 
retrovisores externos elétricos Com franquia de quilometragem 
LIVRE. Com motorista e seguro total do veículo. 
 

02 
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2 

 
 
 
0 Km 

Veículo de passeio tipo sedan executivo, no mínimo 1.8 c.c, 
zero quilômetro, bicombustível, cor prata (preferencialmente), 
ar-condicionado, vidro elétrico com película, direção hidráulica, 
no mínimo 04 air bags: frontal (motorista e passageiro) e 
traseiro (passageiros), capacidade para 05 passageiros, 05 
portas (04 portas mais porta-malas), rádio com cd player e mp3 
integrados, retrovisores externos elétricos, rodas de liga leve, 
freio a disco nas 04 rodas e com sistema ABS. Com limite de 
quilometragem de 3.000 km. Com motorista e seguro total do 
veículo 
 

03 

 
3 

 
 
 
Até 01 
ano 

Veículo de passeio tipo sedan compacto, até 01 ano de uso, 
motor 1.4 c.c, na cor prata (preferencialmente), bicombustível, 
com capacidade para 05 passageiros, 05 portas, equipado 
com: ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas 
elétricas, rádio com cd-player. Com limite de quilometragem de 
3.000 km. Com motorista e seguro total do veículo 
 

03 

4 

 
 
 
Até 01 
ano 

Veículo de passeio tipo hatch, até 01 ano de uso, motor 1.0 c.c, 
na cor prata (preferencialmente), bicombustível, com 
capacidade para 05 passageiros, 05 portas, equipado com: ar 
condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, rádio 
com cd-player. Com limite de quilometragem de 3.000 km. Com 
motorista e seguro total do veículo 
 

06 

 
5 

 
0 km 

 
Veículo utilitário, tipo Van, zero quilômetro, motor 2.3 c.c, 
movido a gasolina ou a diesel, com capacidade para até 16 
passageiros (incluído o motorista), equipado com: ar-
condicionado, direção hidráulica, vidros, travas e retrovisores 
elétricos, rádio cd-player, com 02 portas de acesso aos bancos 
dianteiros, 01 porta de acesso ao compartimento de 
passageiros, deslizante na lateral traseira direita. Com franquia 
de quilometragem livre. Com motorista e seguro total do veículo 

 

 
01 

 
6. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
6.1. TIPO DO VEÍCULO 
 

6.1.1. Os veículos deverão seguir as especificações técnicas constantes na 
Cláusula 05 deste Termo de Referência. 
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6.2. TIPO DE COMBUSTÍVEL E TEMPO DE USO  
 

6.2.1. Os veículos deverão ser do tipo total flex (Bicombustível), movidos a 
etanol e/ou gasolina e à diesel, conforme especificações detalhadas na Cláusula 5 
deste Termo de Referência; 

 
6.2.2. Os veículos deverão ser novos (zero quilometro) ou com o máximo de 

01 (um) ano de uso, conforme especificações detalhadas na Cláusula 5 deste Termo 
de Referência. 
 
6.3. FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM 
 

6.3.1. Os veículos descritos nos itens 01 e 05 deste Termo de Referência 
terão quilometragem livre; 

 
6.3.2 Os veículos descritos nos itens 02, 03 e 04 deste Termo de Referência 

terão franquia de quilometragem, individual, de 3.000 km/mês; 
 
6.3.3 O valor do quilômetro excedente à franquia estabelecida será de R$ 

0,30 (trinta centavos de real) para os veículos dos itens 02, 03 e 04. 
 
6.4. SUBSTITUIÇÃO DA FROTA 
 

6.4.1. Os veículos pertencentes a este Termo de Referência deverão ser 
substituídos anualmente, mantidas todas as condições iniciais de contratação. 
 
6.5. JORNADA DE TRABALHO E DESPESAS 
 

6.5.1. Em relação aos itens 01, 02, 03, 04 e 05 da Cláusula 5, veículos com 
motoristas, terão uma jornada de trabalho de 08 horas, de 08:00 às 18:00 horas, 
com intervalo de 02 horas de segunda a sexta-feira, sendo a empresa vencedora 
responsável por arcar com as despesas referentes a motoristas, manutenção, 
multas, impostos e seguro completo; 

 
6.5.2. Quando a prestação de serviços exceder a 8 horas, desde que seja 

comprovada que essa eventualidade tenha ocorrido em razão de serviços solicitados 
pela Administração Pública, a contratada poderá requisitar o pagamento das horas-
extras devidas, conforme valores e condições estabelecidos na legislação trabalhista 
vigente, quando os serviços forem devidamente atestados pelo Órgão contratante; 

 
6.5.3. Todas as despesas com combustíveis dos veículos discriminados 

neste Termo de Referência ocorrerão por conta da Contratante. 
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7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

a) As propostas deverão conter a marca, bem como as referências, incluindo 
as especificações descritas no objeto, os equipamentos de série e os opcionais de 
série disponibilizados; 

 
b) Os cabos de velocímetro de todos os veículos deverão apresentar lacre; 
 
c) O quantitativo de veículos disposto em cada item é meramente estimativo, 

sendo locado conforme a necessidade do Órgão; 
 
d) O controle de quilometragem deverá ser diariamente fiscalizado, e só é 

computável da chegada ao Órgão até o último roteiro, excluindo percurso para a 
sede da contratada e translado para almoço do motorista. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

8.1. COMPETE À CONTRATANTE: 
 

8.1.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os 
locais onde se fizerem necessários os serviços; 

 
8.1.2. Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços, nos termos do art. 

67, da Lei nº 8.666/1993; 
 
8.1.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou irregularidades observadas; 

 
8.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no 

Contrato. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. COMPETE À CONTRATADA: 
 
Em cumprimento às suas obrigações, cabe à Contratada, além das obrigações 
constantes das condições da Prestação de Serviços e daquelas estabelecidas em 
lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações: 
 

9.1.1. Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as 
disposições do Edital e do Termo de Referência e discriminação da proposta; 
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9.1.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município 
de Aracaju ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Contratante; 

 
9.1.3. Não realizar associação com outrem, ou transferência total ou parcial 

do Contrato firmado com a Contratante, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

 
9.1.4. Designar preposto para atender aos chamados e exigências da 

Contratante; 
 
9.1.5. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos 

termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-
los ou complementá-los; 

 
9.1.6. Disponibilizar os veículos de acordo com os prazos descritos em 

seguida: prazo de 05 (cinco) dias para o início da prestação dos serviços de locação 
de veículos, contados a partir da solicitação formal da Contratante. Esse prazo 
poderá ser estendido, caso haja uma justificativa formal e esta for aceita pela 
Administração; 

 
9.1.7. Os veículos só poderão ser disponibilizados pela Contratada aos 

Órgãos-aderentes quando houver autorização expressa da Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento; 

 
9.1.8. Comunicar à Contratante, quando da transferência e/ou retirada e 

substituição de motoristas dos itinerários ou dos serviços; 
 
9.1.9. Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto 

dos passageiros, bem como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviários; 
 
9.1.10. Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as 

determinações da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela 
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas 
alterações, além de outra legislação técnica vigente e as normas e procedimentos 
internos da Contratante, de engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do 
trabalho, que sejam aplicáveis à execução específica da atividade, apresentando: 

 
a) Cópias dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

- PCMSO e de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as 
Normas Regulamentadoras nº 07 e 09, respectivamente, da Portaria nº 3.214, de 08 
de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, conforme 
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determina a Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e instalado e 
mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 
considerando o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento 
da legislação em vigor. 
 

9.1.11. Comunicar ao preposto da Contratante, conforme o caso requeira, 
sobre fatos como obras e/ou impedimentos temporários e mudanças no sentido de 
tráfego, que impliquem na alteração de itinerários e horários; 

 
9.1.12. Arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes e 

demais suprimentos e lavagem de veículos, necessários ao fiel cumprimento do 
objeto sob o contrato; 

 
9.1.13. Substituir de imediato e de forma automática, os veículos que 

atingirem as idades máximas (em anos) fixadas nas Especificações Técnicas, 
contadas a partir da data dos correspondentes primeiros licenciamentos; 

 
9.1.14. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela 

boa técnica e de acordo com as especificações do fabricante, mantendo os veículos 
em perfeitas condições de segurança, limpeza e higiene; 

 
9.1.15. Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por 

motivo de abalroamento, reparos mecânicos, má conservação, sem condições de 
segurança, higiene ou limpeza. A Contratante poderá inspecionar regularmente os 
veículos e, se constatar alguma irregularidade, notificará a Contratada; 

 
9.1.16. Substituir o veículo, quando solicitado por escrito pela Contratante, 

no prazo máximo de 24 horas, a partir do recebimento da notificação; 
 
9.1.17. Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão 

prestar os serviços, encaminhando à Contratante os motoristas com funções 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho, com experiência mínima de 1 
(um) ano na função; 

 
9.1.18. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a 

jornada de trabalho e comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e 
cortesia, no relacionamento com o pessoal da Contratante, observando o controle do 
regimento do trabalho e descanso dos motoristas, acompanhando e comprovando 
sua saúde física e mental; 

 
9.1.19. Não permitir que qualquer motorista se apresente ao serviço com 

sinais de embriaguez ou sob efeito de substância tóxica; 
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9.1.20. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de 
trabalho, responsabilizando-se também, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato; 

 
9.1.21. Providenciar treinamento e reciclagens necessários para garantir a 

execução dos trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados; 
 
9.1.22. Efetuar a substituição do motorista, de imediato, em eventual 

ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 
 
9.1.23. Manter controle de frequência/pontualidade, de seus empregados; 
 
9.1.24. Fornecer uniformes e complementos adequados para o 

desenvolvimento das atividades, submetidos previamente à aprovação da 
Contratante. Os custos de qualquer um desses itens de uniforme e equipamentos 
não poderão ser repassados aos seus empregados; 

 
9.1.25. Fornecer Vale-Refeição e Vale-Transporte a seus empregados - 

observando o princípio da razoabilidade para esse benefício, sem nenhum ônus 
para esses e para a Contratante; 

 
9.1.26. Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar 

qualificada como de natureza grave não deverá ser mantido em serviço; 
 
9.1.27. Atender, de imediato, as solicitações da Contratante quanto às 

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados 
para a prestação dos serviços; 

 
9.1.28. Comunicar à Contratante toda vez que ocorrer afastamento, 

substituição ou inclusão de qualquer elemento da equipe que esteja prestando 
serviços à Contratante. No caso de substituição ou inclusão, a Contratada anexará 
os respectivos currículos, ficando a cargo da Contratante, aceitá-los ou não; 

 
9.1.29. Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais 

causados aos veículos ou bens de terceiros, inclusive franquia do seguro completo, 
bem como danos pessoais aos seus ocupantes ou a terceiros, de sua 
responsabilidade; 

 
9.1.30. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato; 
 
9.1.31. Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito, tarifas, 

rodoviárias e hidroviárias, durante a execução do contrato; 
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9.1.32. Disponibilizar veículos e empregados em quantidade necessária para 
garantir a prestação dos serviços nos horários contratados, obedecidas às 
disposições da legislação trabalhista vigente; 

 
9.1.33. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação/qualificação na fase da licitação; 

 
9.1.34. Fazer seguro e manter as apólices vigentes dos seguros dos carros, 

contra terceiros e danos pessoais; 
 
9.1.35. Manter coberto por apólices os seguros legalmente obrigatórios; 
 
9.1.36. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à 

Contratante, através do líder ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que 
porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços; 

 
9.1.37. Apresentar à Contratante, quando exigido, comprovante de 

pagamento de salários, apólices de seguros contra acidente de trabalho e apólices 
de seguro completo e contra danos pessoais a terceiros, quitação de suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos seus empregados que 
estejam ou tenham estado a serviço da Contratante, por força deste contrato; 

 
9.1.38. Comprovar formação técnica e específica dos motoristas dos 

veículos, através da habilitação pelos órgãos competentes, segundo as normas e 
leis de trânsito regulamentadas pelo DENATRAN E DETRAN; 

 
9.1.39. Responsabilizar-se pelo registro e licenciamento anual dos veículos, 

a ser efetuado obrigatoriamente. 
 

10. DA FISCALIZAÇÃO 
 

10.1. A fiscalização dos serviços pela Contratante não exonera nem diminui a 
completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão 
às Cláusulas contratuais; 

 
10.2. A fiscalização da Contratante não permitira que o motorista execute tarefas em 
desacordo com as preestabelecidas; 

 
10.3. À Contratante é reservado o direito de solicitar a imediata substituição dos 
veículos, que não se apresentarem em boas condições de operação ou estiverem 
em desacordo com as especificações técnicas. As eventuais substituições, durante o 
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contrato, deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado sem 
acréscimo de valor à Contratante; 

 
10.4. Não havendo substituição solicitada pela Contratante, a Contratada ficará 
sujeita as penalidades previstas; 
 
10.5. Aplicam-se, subsidiariamente a esta Cláusula as disposições constantes da 
seção IV, do Capítulo III, da Lei nº 8.666/1993; 
 
10.6. A Contratante nomeará servidor que se encarregará da fiscalização do 
contrato. 
 
11. DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. A empresa que desejar participar do Pregão deverá apresentar os seguintes 
documentos comprobatórios de habilitação e qualificação: 
 
11.1.1. Habilitação Jurídica: 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, deverá estar acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores. No caso de alterações, será admitido o Estatuto ou o Contrato 
Social consolidado; 

 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhadas de prova de diretoria em exercício; 
 
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 identifica os seus administradores. 

 
11.1.2. Qualificação Econômico-Financeira: 
 

a) Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial da empresa, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 

11.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ; 

 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria 

da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social junto ao INSS 

(CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 
e) Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através da 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando 
a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da 
Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 

11.1.4. Qualificação Técnica:  

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, através de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado; 

 
12. DAS SANÇÕES 
 
12.1. Em caso de atraso injustificado na disponibilização do(s) veículo(s), sujeitar-se-
á a Contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho; 
 

12.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 
8.666/1993. 
 
12.2. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Termo, 
em relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de 
empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em lei, e 
reconhecido pela autoridade competente; 

 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixado pelo 
ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação. 
 
12.3. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública e, será descredenciado dos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a 
que se refere o inciso I, do § 3º, do art. 16 do Decreto Municipal que regulamenta 
esta modalidade de licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais. 
 
13. DO PAGAMENTO 
 
13.1. O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com a prestação do 
serviço de locação devidamente atestado pelo setor competente, por Nota de 
Empenho, após emissão de Nota Fiscal e apresentação da Prova de Regularidade 
para com as Fazendas Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, Prova de Regularidade para com a 
Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela Constituição Federal em seu artigo 
195, parágrafo 3º, Prova de Regularidade para com o FGTS emitida pela CEF e 
Prova de Regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através da apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
13.2. A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis, a partir da data dos 
procedimentos citados no item 13.1, para a tramitação do processo, envolvendo 
instrução e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de 
inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros; 
 
13.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 


