
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

ESTADO DO Espírito Santo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA DESCRIÇÃO DO(S) OBJETO(S)
1.1. Contratação de empresa especializada na implantação e operação de sistema 
informatizado e integrado de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da 
frota de veículos automotores, das partes mecânicas, elétricas, lanternagem, funilaria e 
pintura, ajustes, regulagens, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, 
cambagem, serviços de vidraçaria, serviços de borracharia, retífica de motor e 
refrigeração, em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para a 
aquisição de peças.
1.2. DA JUSTIFICATIVA
1.2.1. Contratação de empresa especializada na implantação e operação de sistema 
informatizado e integrado de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota de 
veículos automotores, das partes mecânicas, elétricas, lanternagem, funilaria e pintura,.
1.3. O valor estimado de contratação será de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil 
reais).
1.3.1. O valor do contrato é estimativo, podendo não ser utilizado na sua totalidade.
1.3.2. O valor de referência acima servirá para a oferta da Taxa de Administração ou 
Percentual de desconto da proposta e etapa de lances.
1.3.3. Sobre o valor da nota fiscal haverá incidência da taxa de administração ou taxa de 
desconto, conforme o resultado da licitação.

2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO LOCAL, DO PRAZO E CRITÉRIOS DE 
RECEBIMENTO
2.1. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1.1. O atendimento dos serviços de manutenção bem como o fornecimento de materiais 
deverá ocorrer por meio de rede credenciada de oficinas multimarcas, centros automotivos e 
concessionárias, em caráter contínuo e ininterrupto, que inclui o fornecimento de peças e 
insumos, abrangendo todas as áreas e especialidades afetas à integridade dos veículos e 
relativos à manutenção preventiva e corretiva, análise, avaliação e diagnose, desmontagem, 
montagem, retificação, reparação, correção, restauração, reposição, complementação e 
conservação:
2.1.1.1. Rede Credenciada de Manutenção Preventiva compreende todos os serviços 
executáveis em oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, obedecendo-se 
as recomendações do fabricante do veículo. São exemplos de manutenção preventiva: Troca 
de pneus; Protetores e câmaras; Alinhamento, balanceamento e cambagem de rodas; Troca 
de óleo de motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento; Filtro de óleo, de 
ar e de ar condicionado;  Lubrificação de veículos; Lavagem simples e completa, inclusive de 
motor; Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação; Reposição de palhetas de 
limpador, correias de alternador/gerador; Substituição de itens de motor; Limpeza de motor e 
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bicos injetores; Regulagem de bombas e bicos injetores; Troca de lona e pastilha de freio, 
mangueiras; Outros serviços constantes no manual dos veículos/equipamentos.
2.1.1.2. Rede Credenciada de Manutenção Corretiva e Pesada compreende todos os serviços 
executáveis em oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, que venham a 
ocorrer fora dos estabelecidos para a manutenção preventiva, para correção de defeitos 
aleatórios resultantes do desgaste e/ou deficiências de operação, manutenção e fabricação, 
garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e 
materiais. São exemplos de manutenção corretiva: Serviços de retífica de motor; Montagem e 
desmontagem de jogo de embreagem; Serviços de instalação elétrica; Serviços no sistema de 
injeção eletrônica; Capotaria; Tapeçaria; Funilaria e pintura; Serviços no sistema de 
arrefecimento; Serviços no sistema de ar-condicionado; Serviços de vidraçaria; Serviços de 
borracharia; Reboque de veículos; Entre outros da espécie.
2.1.1.3. Rede credenciada especializada em instalação e manutenção de acessórios.
2.1.1.4. Rede credenciada especializada em confecção de chaves comuns e codificadas, 
incluindo atendimento in locco.
2.1.1.5. Rede credenciada especializada em transporte em suspenso, por guinchamento, para 
remoções e socorros mecânicos (Assistência 24 horas).
2.1.1.6. Fornecimento de peças, pneus e aditivos através de uma rede de distribuição, 
cobrindo todos os municípios do Estado do Espírito Santo ou em Municípios em que se 
encontrem os veículos.
2.1.2. Treinamentos de todos os gestores e usuários envolvidos na utilização da solução 
proposta, a serem realizados nas instalações da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e Segurança Pública, num prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis contados da data 
de entrega dos dados cadastrais dos usuários.
2.1.3. A CONTRATADA deverá tornar disponível à CONTRATANTE, sendo considerado como 
base operacional o Fundo Municipal de Assistência Social, sistema em ambiente Web, de 
gerenciamento de serviços, cuja tecnologia possibilite/forneça um perfil mínimo de 
funcionalidade, conforme descrito nos itens abaixo:
a) Abertura de Ordens de Serviço on-line/real time.
b) Recebimento de orçamentos on-line/real time.
c) Cotação de preços de peças, acessórios e serviços on-line/real time para toda a rede 
credenciada.
d) Avaliação e aprovação on-line/real time de orçamentos de peças, acessórios e serviços.
e) Acompanhamento on-line do status dos serviços que estiverem sendo efetuados.
f) Sistema integrado de informações que permita geração de relatórios gerenciais.
g) Sistemas tecnológicos integrados que viabilizem a autorização para realização dos serviços 
de manutenção e reparos e fornecimento de autopeças e acessórios para os veículos da frota 
da CONTRATANTE junto ao estabelecimento da rede, por meio de senha fornecida aos 
gestores/fiscais designados pela Administração.
h) Utilização de rede credenciada, com amplo número de oficinas e concessionárias, em todo 
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Estado e, em especial, no Município de Jaguaré e municípios adjacentes, bem como nos 
Municípios em que se encontrem os veículos, no caso de possíveis deslocamentos, 
preparadas para aceitar transações com as senhas dos usuários do sistema.
i) Banco de dados para fornecimento de relatórios gerenciais com históricos dos serviços 
executados e despesas de manutenção de cada um dos veículos da frota, fornecendo, 
inclusive, índice de atendimento por tempo de serviço.
2.1.4. Sempre que não existir comparativo no sistema oferecido, a contratada deverá efetuar 
consulta de cada um dos itens do orçamento na concessionária do fabricante do veículo, 
apresentando a referida consulta ao fiscal responsável pela aprovação do orçamento, que 
deverá conter os dados da concessionária consultada, tais como nome, telefone, responsável 
pelos valores informados, além de cada uma das peças/serviços devidamente listados, com 
indicação unitária de preço consultado.
2.1.5. Zelar para que o preço praticado pela sua rede credenciada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva, corretiva, de garantia e todos os demais serviços e materiais 
objeto deste Termo de Referência, tenha como limite máximo, o preço à vista e tabela de 
tempos padrão de reparos (tabela tempária - de referência) adotada pelo fabricante do 
veículo.
2.1.6. A CONTRATADA disponibilizará senhas de acesso ao sistema web de gerenciamento, 
em diferentes níveis, conforme o caso, e segundo determinação do Fundo Municipal de 
Assistência Social.
2.1.7. As oficinas e concessionárias integrantes da rede da CONTRATADA deverão fornecer 
garantia, quando não constar outro prazo superior fornecido pelo fabricante em se tratando de 
peças, conforme estabelecido abaixo:
2.1.7.1. 3 (três) meses para as peças repostas e instaladas nas oficinas conveniadas pela 
CONTRATADA, a partir da emissão da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) pela contratada.
2.1.7.2. 30 (trinta) dias para os serviços executados nas oficinas conveniadas pela 
CONTRATADA, onde não houver utilização de peças, a partir da emissão da(s) nota(s) fiscal
(is) emitida(s) pela contratada.
2.1.7.3. Os serviços de manutenção corretiva terão garantia mínima de 90 (noventa) dias, 
exceto alinhamento de direção e balanceamento que terão garantia de 30 (trinta) dias e os 
serviços de lanternagem e pintura que terão garantia de 1 (um) ano.
2.1.7.4. As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por 
um período superior à garantia mínima.
2.1.7.5. Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus para o Fundo Municipal de 
Assistência Social, os estabelecimentos credenciados, às suas expensas, estão obrigadas a:
a) Substituir o material defeituoso;
b) Corrigir defeitos de fabricação;
c) Trocar o material, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de comunicação 
do Fundo Municipal de Assistência Social.
2.1.8. O CONTRATANTE deverá adquirir as peças e acessórios atentando para o melhor 
desconto ofertado pela rede conveniada, sendo considerado como critério a proximidade do 
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local onde o serviço será executado, avaliando-se o custo/benefício.
2.1.9. Os serviços só poderão ser executados após o envio on-line/real time, pela empresa 
conveniada, de orçamento detalhado, através dos menus eletrônicos apropriados existentes 
no ambiente web da CONTRATADA, e respectiva autorização pelo fiscal designado pelo 
Fundo Municipal de Assistência Social, que se pronunciará após imediata análise e avaliação 
do orçamento a ele submetido previamente.
2.1.10. A CONTRATADA deverá fornecer as garantias e segurança do sistema conforme a 
seguir:
a) A autorização para qualquer operação somente será possível após digitação de uma senha 
válida do usuário;
b) Cancelamento e/ou bloqueio de senha somente pela unidade gestora, autorizada pelo 
Fundo Municipal de Assistência Social.
c) O uso indevido de senha não autorizada, cancelada ou bloqueada pelo Fundo Municipal de 
Assistência Social., será considerado falha do sistema e as despesas efetivas serão 
suportadas pela CONTRATADA.
d) Ao termino do contrato todos os dados referentes aos serviços executados, devidamente 
relacionados aos veículos da frota, deverão ser disponibilizados em arquivo texto para 
migração e/ou utilização futura da contratante.
2.1.11. Os equipamentos necessários para operação do sistema deverão ser disponibilizados 
pela CONTRATADA com os custos relativos inclusos na taxa de administração cobrada.
2.2. DO LOCAL
2.2.1. A contratada deverá disponbilizar rede credenciada de serviços e forneciemento de 
peças, no mínimo de segunda-feira a sexta-feira, das 07h00min. às 7h00min, na região 
Metropolitana da Grande Vitória (no mínimo nos municípios: São Mateus, Nova Venécia, 
Linhares), bem como no Município de Jaguaré.
2.2.2. O cartões, bem como a listagem da rede credenciada será entregue na Sede da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública, localizada na Rua 
Paschoal Brioschi, 319 - Centro - Jaguaré/ES, em dias úteis, no horário de 08h00min as 
11h00min e de 13h00min as 17h00min.
2.2.3. A contratação deverá possibilitar o atendimento na rede credenciada, para atender os 
veículos da frota do Fundo Municipal de Assistência Social.
2.3. DO PRAZO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
2.3.1. A empresa contratada deverá disponbilizar, para a assinatura do contrato, a relação dos 
postos credenciados nas regiões referenciados no item 2.2.1.
2.3.2. O prazo para a entrega dos cartões será de 10 (dez) dias, úteis após assinatura do 
contrato.
2.3.3. A disponibilização da listagem da rede credenciada poderá ser feita de forma física ou 
eletrônica.
2.3.4. Qualquer fato que impossibilite o cumprimentos dos prazos acima estabelecidos deverá 
ser comunicado formalmente pela CONTRATADA ao Fundo Municipal de Assistência Social, 
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devendo, quando for o caso, informar os novos prazos para cumprimento das obrigações, 
para posterior deliberação. 

3. DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de NOTA FISCAL
ELETRÔNICA, através de "Ordem Bancária".
3.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, Rua Paschoal Brioschi, 319 - Centro - CEP: 29.950-000 - Jaguaré - ES, CNPJ: 
14.088.281/0001-90.
3.1.2. Deverão constar no corpo da nota fiscal, as informações pertinentes a licitação.
3.2. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto no § 3º do Art. 5º, da 
Lei nº 8.666/93, os pagamentos decorrentes de contratação cujo valor total não ultrapasse o 
limite de que trata o inciso II do Art. 24, da lei 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis e os demais 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal 
e/ou fatura correspondente a material entregue e aceito.
3.3. Após, será paga multa financeira nos seguintes termos:
VM = VF x 12/100 x ND/360, onde:
VM = Valor da multa financeira.
VF = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso.
ND = Número de dias em atraso.
3.4. Para efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas 
neste edital e que no concerne a proposta de preço e a habilitação.

4. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do 
contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da 
aquisição.
4.2. Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao 
recebimento dos materiais sob os aspectos quantitativo(s), qualitativo(s), prazo(s) de vigência 
e entrega.
4.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo 
estipulado.
4.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.
4.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação.
4.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos, 
que a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do(s) material(is).
4.7. Fornecer a relação dos veículos pertencentes ou a serviço do CONTRATANTE, 
autorizados a utilizar os serviços, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da assinatura do contrato, 
e manter atualizado o cadastro completo dos veículos, contendo todos os dados necessários 
ao seu registro, quais sejam:
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a) Placa.
b) Chassi.
c) Marca.
d) Tipo.
e) Motorização.
f) Capacidade de carga.
g) Tipo de combustível.
h) Hodômetro.
4.8. Solicitar de três (03) fornecedores de peças e serviços da rede credenciada os 
orçamentos para execução dos serviços e fornecimento de peças e/ou acessórios.
4.9. Aprovar os orçamentos encaminhados pelos credenciados através do sistema.
4.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatada(as) no(s) fornecimento(s), para que sejam tomadas as medidas corretivas 
necessárias.
4.11. Notificar a CONTRATADA, por escrito, à disposição de aplicação de eventuais 
penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4.12. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo.

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.1. Executar integralmente os serviços contratados, em conformidade com as especificações 
técnias e legislação vigente.
5.2. Credenciar oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, distribuidores de 
peças e pneus e transporte de suspensão por guinchamento, para remoções e socorro 
mecânico, sempre que houver interesse do Fundo Municipal de Assistência Social., nas 
localidades e percursos previstos.
5.2.1. Zelar para que toda peça nova e original cobrada foi realmente instalada nos veículos 
da frota do Fundo Municipal de Assistência Social, bem como garantir a devolução das peças 
substituídas a Prefeitura (que, na ocasião, optará por retirá-la ou deixa-la com o prestador), 
exceto quando a substituição acontecer "na base de troca", por solicitação ou com autorização 
formal do Fundo Municipal de Assistência Social..
5.2.2. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, por 
dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou em 
qualquer estabelecimento da rede credenciada, em idênticas hipóteses, ressalvada a hipótese 
de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada.
5.2.3. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 
Fundo Municipal de Assistência Social..
5.3. Zelar para que as oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, rede de 
distribuição de peças e pneus credenciados forneçam peças, componentes, acessórios e 
outros materiais de uso automotivo solicitados, sejam eles distribuídos ou comercializados 
pelo fabricante oumontadora dos veículos, ou pelo comércio e indústria automotivos e afins, 
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definidas pelas seguintes características e pelo Fundo Municipal de Assistência Social.
5.3.1. originais, genuínos, produzidos e/ou embalados e com controle de qualidade do 
fabricante ou montadora do veículo e constantes de seu catálogo.
5.3.2. originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veículos, atendidos os mesmos 
padrões e níveis de qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e constantes de 
seu catálogo.
5.3.3. de outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade 
recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora do veículo, constantes ou não de 
seu catálogo, sob solicitação ou autorização formal do Fundo Municipal de Assistência Social., 
caso demonstrada a impossibilidade de atendimento com base nos dois subitens anteriores.
5.4. Designar um preposto, aceito pelo Fundo Municipal de Assistência Social., para 
representá-la na execução do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de 
contato e do substituto em suas ausências.
5.5. Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar 
quaisquer das prestações a que está obrigada, sem anuência do CONTRATANTE.
5.6. Responsabilizar-se pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do 
fornecimento de combustível realizado, ficando claro que o CONTRATANTE não responde 
slidária ou subsidiariamente por esse pagamento.
5.7. Manter durante toda a execução em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
conforme dispõe o inciso XIII, do Art. 55, da Lei 8.666/93.
5.8. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e 
quaisquer outras não mencionadas, bem como o pagamento de todo e qualquer tributo que 
seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade.
5.9. Ministrar treinamento objetivando a capacitação de pessoal para todos os condutores e 
gestores envolvidos na utlização do Sistema.
5.10. O sistema deverá permitir que não ocorra a interrupção do serviço e garantir todos os 
controles previstos, ficando todos os dados da transação registrados no sistema.
5.11. Comunicar a CONTRATANTE, quando da transferência e/ou retirada e substituição de 
postos credenciados.
5.12. Substituir a empresa credenciada, a pedido do CONTRATANTE, nos casos de 
problemas reiterados com os fornecimentos e prestação de serviços, assim como nos casos 
de não comprovação de regularidade fiscal por prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos.
5.13. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 
equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos, conforme 
preceitua o Art. 65º, §1º da Lei 8.666/93.
5.14. Fornecer cartões magnéticos personalizados para cada veículo, sem ônus adicionais, 
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acompanhado da respecitiva senha de utilização, bem como fornecer cartões extras, sem 
custo adicional, caso ocorra acréscimo da quantidade de veículos. A identificação dos veículos 
deverá ser feita pela placa e senha confidencial e individual.
5.15. Fornecer acesso eletrônico (via internet) para que o CONTATANTE tenha condições de:
a) acessar o relatório gerencial e operacional da frota.
b) efetuar bloqueio/desbloqueio/cancelamento dos cartões.
c) substituir senha.
d) solicitar cartões.
5.16. Adotar medidas de segurança que evitem fraude nos sitemas de gestão, resguardando 
que os cartões não sejam utilizados por terceiros nem tão pouco clonados e ainda que as 
senhas registradas no sistema não sejam quebradas mantendo o sigilo e segurança das 
transções efetuadas.
5.17. Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados no 
Portal de Transparência, para atendimento da Lei nº 12.527/11 de 18/11/11 (Lei Acesso a 
Informação) e a Lei Complementar nº 131/2009 de 27/05/2009, necessário se faz a 
assinatura digital dos contratos a serem celebrados com o Município. (Certificado Digital).

6. DAS SANÇÕES 
6.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração Pública, (durante os prazos indicados abaixo), sem prejuízo das demais 
cominações legais, a licitante que cometer as seguintes faltas:
6.1.1. Impedimento de cinco anos: apresentar documentação falsa, fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal.
6.1.2. Impedimento de três a quatro anos: não assinar o contrato quando convocado, não 
mantiver a proposta, falhar na execução do contrato.
6.1.3. Impedimento de até dois anos: deixar de entregar a documentação exigida, ensejar o 
retardamento da execução do objeto.
6.2. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Contratada as 
seguintes penalidades:
a) Advertência. 
b) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos produtos 
faltantes, no caso de atraso na entrega.
c) Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou rescisão 
por culpa da contratada.
d) Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada em retirar 
a Nota de Empenho.
e) Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor do contrato, por descumprimento de outras 
obrigações previstas neste Edital e seus Anexos.
6.3. A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, e 
poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo Município de Jaguaré, ou cobrada 
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diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.
6.4. As sanções previstas somente serão aplicadas através de regular processo 
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa.

7. FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO
7.1. O Município de Jaguaré designará, formalmente, servidor para efetuar a fiscalização e 
fazer cumprir rigorosamente as condições deste Termo de Referência.

8. DOS RECURSOS
8.1. As despesas decorrentes do fornecimento correrão a conta da dotação orçamentária do 
exercício de 2019, a saber:
00008-13900090 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0812200212.001.33903900000.13900090)
00041-1311000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401012.133.33903900000.13110000000)
00054-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401012.135.33903900000.10010000000)
00065-1390001000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401022.136.33903900000.13900010000)
00089-1390001000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401032.140.33903900000.13900010000)
00111-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401042.143.33903900000.10010000000)
00135-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401042.146.33903900000.10010000000)
00148-1311000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401052.147.33903900000.13110000000)
00162-10010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824400371.152.33903900000.10010000) 
00173-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070002.1442200832.121.33903900000.10010000000)

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como 
transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas 
com o objeto da licitação.

Ítem(*)    Especificação Valor TotalQTD
Máxima UnitárioUnid.MarcaCódigo QTD

Mínima
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00001 192.000 SERV

[PMJAG-SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
E GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE
VEÍCULOS>> caracteristicas dos
serviços:
servicos mecanicos eletricos lanternagem
pintura retifica de motores alinhamento
de direcao balanceamento de rodas
trocas de oleo troca de filtros de oleo e ar
servicos de guincho servicos de
borracharia dentro e fora do municipio de
jaguare com fornecimento de pecas
pneus baterias produtos e acessorios de
reposicao genuinos com implantacao e
operacao de sistema informatizado e
integrado com acesso por meio de cartao
magnetico atraves de rede de
estabelecimentos credenciados

00001780 10

(*) Primeiro ítem encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado. Quantidade Total de Itens: 1
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
000023/2019

Entrega dos Envelopes: dia 14 de outubro de 2019, as 08h30min.

Abertura das Propostas: dia 14 de outubro de 2019,as 09h00min.

Sessão Pública de Disputa: dia 14 de outubro de 2019, as as 09h0min.

SRP? SIM

Exclusivo ME/EPP: NÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada na implantação e operação de sistema 
informatizado e integrado de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da 
frota de veículos automotores, das partes mecânicas, elétricas, lanternagem, funilaria e 
pintura, ajustes, regulagens, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, 
cambagem, serviços de vidraçaria, serviços de borracharia, retífica de motor e 
refrigeração, em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para a 
aquisição de peças.

Critério de formulação das propostas: MENOR PREÇO GLOBAL, apurado mediante a 
aplicação da menor taxa de administração ou maior percentual de desconto.

Amostra/Demonstração? NÃO

Observações importantes 
1 - Somente serão classificados para a fase de lances, os licitantes que apresentarem 
propostas de forma física e em mídia digital, salva em CDR ou PEN DRIVE, bem como a 
marca dos produtos já considerados e inclusos todos os tributos, frete(s), tarifas e demais 
despesas decorrentes da aquisição, sob pena de desclassificação imediata.

2 - O Edital e outros anexos estão disponíveis para download no endereço eletrônico 
www.jaguare.es.gov.br, selecionando as opções licitações > modalidade > órgão, 
ficando as empresas interessadas obrigadas a acompanhar as publicações referentes à 
licitação no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico acima, tendo em vista a 
possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
000023/2019

1. DA LICITAÇÃO
1.1. O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR INTERVENIÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com sede na Avenida Nove de 
Agosto, 2326 - Centro - Jaguaré - ES, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, apurado mediante a aplicação da menor taxa de administração ou maior 
percentual de desconto, conforme especificações e condições constantes no Termo de 
Referência, que integra o presente edital para todos os fins.
1.2. A presente licitação será regida pela Lei nº 10.520/02, observadas as disposições da Lei 
Complementar nº 123/2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte)  e 
alterações posteiores, aplicadas subsidiariamente às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações subseqüentes, Decreto nº 7.892/2013 e Decreto Municipal 175/2011, bem como 
pelas condições estabelecidas neste instrumento.
1.3. Os trabalhos serão conduzidos por meio do Pregoeiro Oficial, designado através da 
portaria nº 391/2019, que terá as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório, 
receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 
responsável por sua elaboração; conduzir a sessão pública; verificar a conformidade da 
proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; dirigir a etapa de 
lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando à autoridade competente quanto mantiver sua decisão; indicar o vencedor do 
certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de 
apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
2.2. Processo Administrativo nº: 004084/2019/2019
2.3. Repartição Interessada: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.4. Tipo de Licitação: Menor Preço 
2.5. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL, apurado mediante a aplicação da 
menor taxa de administração ou maior percentual de desconto.
2.6. Objeto: O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada na 
implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gerenciamento de 
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos automotores, das partes 
mecânicas, elétricas, lanternagem, funilaria e pintura, ajustes, regulagens, alinhamento 
de direção, balanceamento de rodas, cambagem, serviços de vidraçaria, serviços de 
borracharia, retífica de motor e refrigeração, em rede de estabelecimentos 
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especializados e credenciados para a aquisição de peças, conforme quantidades e 
especificações contidas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
2.7. Dotação Orçamentária: 00008-13900090 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA (070001.0812200212.001.33903900000.13900090)
00041-1311000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401012.133.33903900000.13110000000)
00054-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401012.135.33903900000.10010000000)
00065-1390001000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401022.136.33903900000.13900010000)
00089-1390001000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401032.140.33903900000.13900010000)
00111-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401042.143.33903900000.10010000000)
00135-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401042.146.33903900000.10010000000)
00148-1311000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401052.147.33903900000.13110000000)
00162-10010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824400371.152.33903900000.10010000) 
00173-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070002.1442200832.121.33903900000.10010000000)

3. DA SESSÃO PÚBLICA
3.1. PREGÃO PRESENCIAL Nº 000023/2019
3.2. Data da Abertura: 14 de outubro de 2019
3.3. Horário do Protocolo: até as 08h30min.
3.3.1. Para fins de atendimento ao horário limite de entrega dos envelopes, considerar-se-á o 
horário expresso no protocolo fornecido pela Setor de Protocolos do Município, sendo que os 
envelopes protocolados após o horário limite exposto serão desclassificados. 
3.4. Horário do Credenciamento: às 08h30min, com duração de 30 minutos
3.5. Horário da Abertura: 09h00min.
3.5.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
3.6. Referência de tempo: Horário de Brasília/DF.
3.7. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada no 1º andar da sede 
da Prefeitura Municipal de Jaguaré/ES, situada na Av. Nove de Agosto, 2326 - Centro. 
3.8. As empresas interessadas em participar do certame deverão acompanhar as publicações 
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referentes à licitação no Diário Oficial dos Municípios e no endereço eletrônico 
www.jaguare.es.gof.br, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o 
procedimento. 
3.9. Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação e relativos ao objeto 
licitado deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico licitacao@jaguare.es.gov.br. Os 
esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior marcado para a realização da sessão 
pública.

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
4.1. A impugnação do edital deverá ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Jaguaré/ES, até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para abertura da 
sessão pública, seguindo as condições e os prazos previstos no Art. 41 da Lei nº 8.666/1993.
4.1.1. No ato de autuação da impugnação é obrigatória a apresentação de CPF ou RG em se 
tratando de pessoa física ou CNPJ em se tratando de pessoa jurídica, juntamente com a 
procuração se for o caso (por documento original ou cópia autenticada).
4.2. A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando o número do Pregão e 
do Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. 
4.3. A impugnação será encaminhamenta à Autoridade Competente responsável pelo 
certame, para conhecimento e manifestação. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando ao interessado sobre a sua decisão. 
4.4. Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório será tomada uma das 
seguintes providências: 
a) Anulação ou revogação do edital. 
b) Alteração do edital e a manutenção da licitação com a sua republicação e reabertura do 
prazo.
c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada nova publicação e reabertura do 
prazo nos casos em que a alteração não tenha afetado a formulação das propostas. 
4.5. Aos atos do Pregoeiro ou da Autoridade Competente cabem: Recurso, Representação e 
Pedido de Reconsideração, nos termos da legislação.

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar do certame todos os interessados, legalmente constituídos para os fins 
do objeto pleiteado e ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação, que atenderem a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante neste Edital e seus anexos.
5.2. Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no 
Art. 9º da Lei nº 8.666/93.
5.3. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de 
um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, sendo também vedada a participação de 
pessoa jurídica em regime de concordata ou que tenha recebido punição de suspensão 
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temporária de participação em licitação, imposta por órgão ou entidade que integre a 
Administração Pública de qualquer esfera da Federação ou impedimento de contratar com a 
Administração, no âmbito da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, com fulcro 
no Art. 87, III e IV, da Lei 8.666/93.
5.4. Não será admitida a participação de consórcios. 
5.5. Não será aceita a participação de empresas cujo(s) proprietário(s) ou sócio(s) seja(m) 
servidor(es) público(s), vereadores ou agentes políticos do Município de Jaguaré/ES.

6. CREDENCIAMENTO
6.1. O credenciamento deverá ser entregue, impreterivelmente até a hora e data limite para 
entrega dos envelopes, e será analisado pelo Pregoeiro antes da abertura dos envelopes.
6.2. O credenciamento far-se-á por meio das seguintes formas: 
a) Caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da empresa deverá apresentar o original 
ou cópia do Estatuto ou Contrato Social e Alterações, podendo ser substituídos pelo Contrato 
Consolidado se houver, ou Registro Comercial, no caso de empresa individual.
a1) Na mesma oportunidade deverá ser apresentada cópia do documento de identidade 
do representante.
b) A representação também poderá ser feita por credenciado constituído por procuração 
pública ou particular, que comprove a outorga de poderes necessários para a formulação de 
propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação e seu 
credenciamento far-se-á mediante: 
b1) Carta de credenciamento ANEXO III - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO, 
assinada pelo representante legal da empresa cuja comprovação far-se-á por meio da 
apresentação original ou cópia do Estatuto ou Contrato Social e Alterações, podendo ser 
substituídos pelo Contrato Consolidado se houver, ou Registro Comercial, no caso de 
empresa individual.
b2) Na mesma oportunidade deverá ser apresentada cópia do documento de identidade 
do representante.
c) A representação também poderá ser feita por credenciado constituído por procuração 
pública ou particular, que comprove a outorga de poderes necessários para a formulação de 
propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação.
c1) Na mesma oportunidade deverão ser apresentadas cópias dos documentos de 
identidade do credenciado e do outorgante da procuração, assim como o original ou cópia 
do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, podendo ser substituídos pelo Contrato 
Consolidado se houver ou Registro Comercial, no caso de empresa individual.
6.3. O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa 
licitante.
6.4. A licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, assinada por representante legal da empresa, conforme ANEXO II -
MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO;
a) A não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação implicará em não 
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recebimento, por parte do (a) Pregoeiro (a), dos envelopes contendo Proposta de Preços e de 
Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório.
6.5. No ato do credenciamento, no caso de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), se for o caso, participar da presente licitação com tratamento diferenciado das demais 
empresas, é obrigatória a apresentação, dos documentos abaixo especificados:
a) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 
pelo responsável técnico, devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de 
Contabilidade), de que a mesma se enquadrada nos termos da Lei 123/2006 e alterações 
posteriores, na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme ANEXO 
IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL E DO CONTADOR DA 
EMPRESA - LEI 123/06.
OBS: Juntamente com a declaração deverá ser apresentada a Certidão de Regularidade 
Profissional do responsável técnico.
a1) A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte, ou apresentação de documento divergente, exigido acima, implicará na 
anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei 
Complementar 123/2006 e suas alterações.
b) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 e suas alterações serão aplicados às 
cooperativas, nos termos do Art. 34 da Lei nº 11.488/07. 
Parágrafo Único - Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos citados 
acima para efeito de comprovação do enquadramento de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte. 
6.6. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, implicará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salva autorização expressa da Pregoeiro. 
6.7. O representante da licitante que não se credenciar perante a Pregoeiro ficará impedido de 
participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante 
durante a reunião de abertura dos envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" e 
"HABILITAÇÃO" relativos a este Pregão. 
6.8. A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera 
civil, penal e administrativa.

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
7.1. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, contendo em sua parte externa 
as seguintes informações: 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000023/2019
RAZÃO SOCIAL
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7.2. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
7.3. A Proposta de Preços deverá  ser impressa e apresentada em 01 (uma) via, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado do proponente e 
redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso 
corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo 
proponente ou seu representante legal, contendo os seguintes elementos:
a) Nome do proponente, endereço completo, telefone, e-mail e CNPJ.
b) Número do Pregão Presencial. 
c) Descrição do objeto/item da licitação em conformidade com o Anexo I. 
d) Número do Banco, Agência e Conta Corrente para depósito dos pagamentos em nome da 
proponente (pessoa jurídica). 
e) Valor estimado e Percetual de desconto, com até duas casas decimais, apurado à data de 
sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
f) No percentual proposto deverão estar incluídos além do lucro, todas as despesas, tributos, 
tarifas, encargos sociais e demais custos, diretos ou indiretos, relacionadas ao objeto; 
g) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
h) As informações para formalizar o contrato, em especial a qualificação completa do 
representante da empresa que assina o contrato deverá conter, no mínimo, o seguinte: nome 
completo, estado civil, CPF, RG e endereço residencial. 
7.4. A proposta de preços deverá ser elaborada conforme modelo anexo.
7.5. O percentual manter-se-á inalterado pelo período de vigência do contrato, admitida a 
revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeiro inicial, nos termos da 
legislação que rege a matéria.
7.6. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante 
apresente mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará àquela mais vantajosa para o 
Município de Jaguaré. 
7.7. O percentual ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total 
responsabilidade da empresa licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, 
com exceção da negociação constante no Art. 4º, XVII da Lei nº 10.520/2002. 
7.8. A apresentação da proposta por parte da licitante, significa pleno conhecimento e integral 
concordância com as cláusulas e condições deste edital e anexos, além de total sujeição à 
legislação pertinente.
7.9. Será vencedora da licitação a empresa que atender às exigências legais e ofertar a 
menor taxa de administração, admitindo-se taxa negativa ou igual a zero. 
7.10. O Pregoeiro verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos 
acima, desclassificando as incompatíveis.
7.11. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem as disposições contidas neste edital; 
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b) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 
7.12. Também serão desclassificadas as propostas:
a) Com objeto diverso do especificado nesta licitação;
b) Que não atendam as condições e especificações contidas neste edital e seus anexos.
7.13. Não serão aceitas propostas enviadas por fac-símile ou qualquer outro meio eletrônico 
de transmissão de dados e/ou apresentados em papel térmico do tipo usado em aparelhos de 
fac-símile.

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1. Os documentos paa habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, 
contendo em sua parte externa as seguintes informações: 
ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000023/2019
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
8.2. Para promover a habilitação no procedimento licitatório deverão ser apresentados os 
documentos abaixo relacionados.
8.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e Alterações, podendo ser substituídos pelo 
Contrato Consolidado se houver, ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores.
b) Em se tratando de Cooperativa; ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na 
Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da Assembléia de aprovação, na forma do 
Art. 18 da Lei nº 5.764/71.
Observação: Fica dispensada a apresentação dos documentos acima, para efeito de 
habilitação, quando estes forem apresentados no ato do credenciamento.
8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação da 
Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que 
abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do 
Art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
d) Prova de regularidade relativa a Fazenda Pública Estadual, mediante apresentação do CND 
- Certidão Negativa de Débitos.
e) Prova de regularidade relativa a Fazenda Pública Municipal, mediante apresentação do 
CND - Certidão Negativa de Débitos.
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
8.4.1. Quanto à regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores: 
a) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), beneficiárias do tratamento 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa.
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 
10.520/2002, especialmente a definida no Art. 7º, além daquelas definidas no Art. 81 da Lei nº 
8.666/1993, conforme disposto no Art. 43, § 2º da LC nº 123/2006 e alterações posteriores. 
8.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da empresa licitante, 
fornecido(s) por empresa, órgãos ou entidades da Administração Pública, que comprove(m) a 
aptidão para o fornecimento compatível com as características indicadas no TERMO DE 
REFERÊNCIA.
a1) O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado da entidade contratante, 
assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da 
empresa contratada.
8.6. QUALIFICAÇÃO ECÔNIMICO-FINANCEIRA
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da 
Lei, já exigíveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade 
competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro no órgão competente, 
extraídos do livro diário, comprovando a boa situação financeira do licitante, podendo ser 
atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data 
de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios. 
a.1) Para Sociedade Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na 
forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação no "Diário Oficial" de: 
• Balanço patrimonial.
• Demonstração do resultado do exercício. 
• Demonstração dos fluxos de caixa. A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do 
balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à apresentação 
da demonstração dos fluxos de caixa. 
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• Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido ou a demonstração dos lucros ou 
prejuízos acumulados.
• Notas explicativas do balanço.
a.2) Para outras empresas: 
• Balanço patrimonial registrado na Junta Comercial. 
• Demonstração do resultado do exercício. 
• Cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, devidamente registrado na 
Junta Comercial. 
• Deverá apresentar o balanço autenticado, certificado por contador registrado do Conselho de 
Contabilidade, mencionando, expressamente, o número do "Livro Diário" e folha em que cada 
balanço se acha regularmente transcrito.
b) O licitante que for criado no exercício em curso deverá apresentar seu Balanço de Abertura, 
devidamente registrado na Junta Comercial. 
c) Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial, os 
seguintes índices: 
Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência Geral - ISG e Índice de Liquidez Corrente -
ILC igual ou maior que 1,00 (um).
c.1) As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são os seguintes: 
I) Índice de Liquidez Geral: ILG = (AC + RLP)/(PC + PNC) 
Onde: ILG - Índice de Liquidez Geral; AC - Ativo Circulante; RLP - Realizável a Longo Prazo; 
PC - Passivo Circulante; PNC - Passivo Não Circulante.
II) Índice de Solvência Geral: ISG = AT/PC + PNC 
Onde: ISG - Índice de Solvência Geral; AT - Ativo Total; PC - Passivo Circulante; PNC -
Passivo Não Circulante. 
III) Índice de Liquidez Corrente: ILC = AC/PC 
Onde: ILC - Índice de Liquidez Corrente; AC - Ativo Circulante; PC - Passivo Circulante.
d) Junto com a comprovação dos índices referidos acima, os licitantes deverão comprovar 
patrimônio líquido mínimo para fins de habilitação, na forma dos §§ 2 º e 3º, do Art.31, da Lei 
nº 8.666/93. 
d.1) A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado para contratação. 
d.2) Os valores constantes do Balanço poderão ser atualizados para o mês anterior ao da 
apresentação das propostas pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI) da Fundação Getúlio 
Vargas, para fins de cálculo de cálculo do Patrimônio Líquido mínimo. 
e) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento.
e.1) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão 
ser cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no Envelope de Habilitação, 
os seguintes requisitos, cumulativamente: 
I) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital.
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II) sentença homologatória do plano de recuperação judicial.
§ 1º Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem 
prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
§ 2º A comprovação dos índices referidos na alínea "c", bem como do Patrimônio Líquido 
mínimo constante na alínea "d", deverão se basear nas informações constantes nos 
documentos listados na alínea "a" deste Item, constituindo obrigação exclusiva do licitante a 
apresentação dos cálculos de forma objetiva, sob pena de inabilitação.
8.7. DAS DECLARAÇÕES 
a) Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo do 
ANEXO VII, este edital. 
b) Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e 
habilitação com a administração pública, conforme modelo ANEXO V, este edital. 
c) Declaração informando que o(s) integrantes(s) do quadro societário da empresa não é (são) 
servidor (es) público (s) da ativa, ou empregado(s) de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista, conforme modelo, ANEXO VI, deste edital.
8.7. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor 
deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão.
8.8. NOTAS
a) Se a documentação habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos importará em imediata inabilitação do licitante.
b) Não serão aceitos os envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação 
que não tenham sido protocolados no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de 
Jaguaré, enviados por correio, sedex ou deixados no Setor de Protocolos da PMJ.
OBSERVAÇÕES: 
a) A fim de facilitar o exame da documentação solicita-se às licitantes que apresentem os 
documentos na ordem que estão listados neste edital.
b) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente 
da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma 
filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. 
c) O Pregoeiro e a equipe de apoio, após a análise dos documentos de habilitação procederão 
à validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos órgãos oficiais 
(Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, 
Previdência Social, Secretarias da Fazenda e Tribunal Superior do Trabalho). 
d) Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão 
ressalva que autorize a sua aceitação. 
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e) O envelope de habilitação que não for aberto durante a licitação e não devolvido à licitante 
deverá ser retirado no Setor de Licitação e Contratos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data de abertura da sessão, sob pena de inutilização. 

9. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
9.1. Na data e horário indicados neste Edital, O Pregoeiro fará a abertura da sessão pública, 
que após aberta não será admitida a inclusão de novos participantes, procedendo aos 
seguintes atos em sequência:
9.1.1. Análise e aceitação dos credenciamentos. 
9.1.2. Análise preliminar de aceitabilidade das propostas.
9.1.2.1. Abertas as propostas o Pregoeiro fará a análise quanto à compatibilidade do objeto 
ofertado em relação ao especificado no edital e quanto ao preço inexequível, baixando 
diligências caso sejam necessárias, e procederá à classificação das propostas para a etapa de 
lances, pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, apurado mediante a aplicação da menor 
taxa de administração ou maior percentual de desconto.
9.1.3. Classificação das propostas para a etapa de lances. 
9.1.3.1. O Pregoeiro classificará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos 
seguintes critérios: 
a) Primeiro critério: serão classificadas as propostas partindo-se da taxa minima admitida. 
b) Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas classificadas no critério 
anterior, serão ainda classificadas as menores propostas, até o limite de três, para a etapa de 
lances. 
9.1.4. Tendo sido credenciado e a proposta classificada, poderão os autores manifestar lances 
verbais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas de menor percentual 
e os demais em ordem crescente de percentual, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 
9.1.4.1. Os lances deverão ser formulados por percentual, , com duas casas decimais, em 
percentuais distintos e crescentes, a partir da maior proposta.
9.1.4.2. Poderá o Pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como 
estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance. 
9.1.4.3. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes desse 
item declinarem da formulação de lances. 
9.1.5. Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem decrescente dos percentuais, considerando-se 
para as selecionadas o último percentual ofertado.
9.1.5.1. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de maior percentual com vistas à 
obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público. 
9.1.5.2. Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta, decidindo motivadamente a respeito. 
9.1.5.3. A etapa de lances poderá ser adiada para nova data quando houver necessidade de 
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análise mais apurada de documentos em face da complexidade dos mesmos e do número de 
participantes. 
9.1.5.4. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para 
atendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam 
os direitos dos demais licitantes.
9.2. Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido apresentada por 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será aplicado o dispoto na Lei Complementar 
nº 123/06 e alterações posteriores
9.3. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro decidirá motivadamente 
a respeito da sua aceitabilidade, quanto ao objeto e valor.
9.4. Sendo aceitável a oferta, o Pregoeiro verificará o atendimento dos requisitos de 
habilitação estabelecidos neste Edital.
9.4.1. O Pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação da licitante que 
tenha ofertado o menor lance para o item. 
9.4.2. Os documentos serão rubricados pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e serão 
anexados ao processo de licitação. 
9.4.3. Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o 
proponente será inabilitado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos 
proponentes.

10. RECURSOS 
10.1. Declarada a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 
para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para em 03 (três) dias apresentarem contrarrazões, que começarão a correr do término do 
prazo concedido a recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.
10.3. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 
empresa licitante. 
10.4. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.
10.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à empresa licitante vencedora e homologará o 
procedimento.
10.6. O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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11.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 
quanto à interposição de recurso, o pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado.
11.2. A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver 
manifestação de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade superior. 
11.3. A autoridade competente homologará o resultado da licitação.

12. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
12.1. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administração poderá revogar 
a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
12.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do Art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93. 
12.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório 
e à ampla defesa.

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Adjudicada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preço de cada item, com o 
fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem 
fornecer pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação ou a critério da 
Administração, registrar o preço cotado pelas demais licitantes, de conformidade com a Lei 
Municipal.
13.2. A licitante vencedora deverá comparecer ao Setor de Licitações para assinar a Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após convocação, que será feita por 
e-mail e/ou publicação oficial no Diário Oficial dos Municípios, sob pena do Pregoeiro declarar 
a empresa desclassificada, aplicando as penalidades cabíveis e examinar as ofertas 
subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, declarando-se vencedor a licitante que atender os requisitos do edital.
13.2.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, desde que 
devidamente justificado pela proponente e aceito pela Administração.
13.3. No caso do fornecedor primeiro classificado não comparecer ou se recusar a assinar a 
Ata de Registro de Preço o Município registrará os demais licitantes na ordem de 
classificação, sem prejuízo da aplicação das cominações editalícias/contratuais/legais, bem 
como as estabelecidas na Ata de Registro de Preço.
13.3.1. O não comparecimento injustificado da licitante primeira classificada para subscrição 
da ata de registro de preço, no prazo e moldes estabelecidos neste edital, importará na 
aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ata, além do previsto no Art. 
7º da Lei nº 10.520/2002.
13.4. No caso da impossibilidade de fornecimento pelo primeiro classificado, após a assinatura 
da Ata a municipalidade poderá chamar o segundo classificado pelo preço do primeiro, para o 
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fornecimento do item, e assim sucessivamente.

14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
14.1. O órgão gerenciador será o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
14.2. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 
14.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
14.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador 
e órgãos participantes. 
14.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
14.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes 
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

15. CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
15.1. Durante a vigência da Ata os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses devidamente comprovadas de situação prevista na alínea "d" do inciso II do Art. 65 
da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações ou de redução dos preços praticados no mercado.
15.1.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do Art. 
65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
15.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pelo Setor de Licitações para alteração, por aditamento, do 
preço da Ata.

16. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
16.1. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
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16.1.1. A pedido, quando:
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior.
b) O preço registrado se tornar comprovadamente inexequível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.
16.1.2. Por iniciativa da Administração, quando:
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado.
b) Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo 
licitatório.
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
16.1.3. Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando:
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço.
b) Não comparecer ou se recusar a retirar no prazo estabelecido as Ordens de 
Serviço/Compra/Notas de Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço.
c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de serviços/obras dela decorrentes.
16.1.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo a Administração fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos demais fornecedores a nova 
ordem de registro.

17. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
17.1. As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão canceladas:
17.1.1. Automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
17.1.2. A inexecução total ou parcial do objeto poderá acarretar o cancelamento da Ata de 
Registro de Preço.
17.1.3. Pela Administração, quando caracterizado o interesse público.
17.2. Aplica-se à Ata de Registro de Preço no que couberem as disposições dos Art.s 77 a 80 
da Lei nº 8.666/1993.
17.3. Os casos de cancelamento da Ata de Registro de Preço serão formalmente motivados 
nos autos do processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

18. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO LOCAL, DO PRAZO E CRITÉRIOS DE 
RECEBIMENTO
18.1. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
18.1.1. O atendimento dos serviços de manutenção bem como o fornecimento de materiais 
deverá ocorrer por meio de rede credenciada de oficinas multimarcas, centros automotivos e 
concessionárias, em caráter contínuo e ininterrupto, que inclui o fornecimento de peças e 
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insumos, abrangendo todas as áreas e especialidades afetas à integridade dos veículos e 
relativos à manutenção preventiva e corretiva, análise, avaliação e diagnose, desmontagem, 
montagem, retificação, reparação, correção, restauração, reposição, complementação e 
conservação:
18.1.1.1. Rede Credenciada de Manutenção Preventiva compreende todos os serviços 
executáveis em oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, obedecendo-se 
as recomendações do fabricante do veículo. São exemplos de manutenção preventiva: Troca 
de pneus; Protetores e câmaras; Alinhamento, balanceamento e cambagem de rodas; Troca 
de óleo de motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento; Filtro de óleo, de 
ar e de ar condicionado;  Lubrificação de veículos; Lavagem simples e completa, inclusive de 
motor; Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação; Reposição de palhetas de 
limpador, correias de alternador/gerador; Substituição de itens de motor; Limpeza de motor e 
bicos injetores; Regulagem de bombas e bicos injetores; Troca de lona e pastilha de freio, 
mangueiras; Outros serviços constantes no manual dos veículos/equipamentos.
18.1.1.2. Rede Credenciada de Manutenção Corretiva e Pesada compreende todos os 
serviços executáveis em oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, que 
venham a ocorrer fora dos estabelecidos para a manutenção preventiva, para correção de 
defeitos aleatórios resultantes do desgaste e/ou deficiências de operação, manutenção e 
fabricação, garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de 
pessoas e materiais. São exemplos de manutenção corretiva: Serviços de retífica de motor; 
Montagem e desmontagem de jogo de embreagem; Serviços de instalação elétrica; Serviços 
no sistema de injeção eletrônica; Capotaria; Tapeçaria; Funilaria e pintura; Serviços no 
sistema de arrefecimento; Serviços no sistema de ar-condicionado; Serviços de vidraçaria; 
Serviços de borracharia; Reboque de veículos; Entre outros da espécie.
18.1.1.3. Rede credenciada especializada em instalação e manutenção de acessórios.
18.1.1.4. Rede credenciada especializada em confecção de chaves comuns e codificadas, 
incluindo atendimento in locco.
18.1.1.5. Rede credenciada especializada em transporte em suspenso, por guinchamento, 
para remoções e socorros mecânicos (Assistência 24 horas).
18.1.1.6. Fornecimento de peças, pneus e aditivos através de uma rede de distribuição, 
cobrindo todos os municípios do Estado do Espírito Santo ou em Municípios em que se 
encontrem os veículos.
18.1.2. Treinamentos de todos os gestores e usuários envolvidos na utilização da solução 
proposta, a serem realizados nas instalações da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e Segurança Pública, num prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis contados da data 
de entrega dos dados cadastrais dos usuários.
18.1.3. A CONTRATADA deverá tornar disponível à CONTRATANTE, sendo considerado 
como base operacional o Fundo Municipal de Assistencia Social, sistema em ambiente Web, 
de gerenciamento de serviços, cuja tecnologia possibilite/forneça um perfil mínimo de 
funcionalidade, conforme descrito nos itens abaixo:
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a) Abertura de Ordens de Serviço on-line/real time.
b) Recebimento de orçamentos on-line/real time.
c) Cotação de preços de peças, acessórios e serviços on-line/real time para toda a rede 
credenciada.
d) Avaliação e aprovação on-line/real time de orçamentos de peças, acessórios e serviços.
e) Acompanhamento on-line do status dos serviços que estiverem sendo efetuados.
f) Sistema integrado de informações que permita geração de relatórios gerenciais.
g) Sistemas tecnológicos integrados que viabilizem a autorização para realização dos serviços 
de manutenção e reparos e fornecimento de autopeças e acessórios para os veículos da frota 
da CONTRATANTE junto ao estabelecimento da rede, por meio de senha fornecida aos 
gestores/fiscais designados pela Administração.
h) Utilização de rede credenciada, com amplo número de oficinas e concessionárias, em todo 
Estado e, em especial, no Município de Jaguaré e municípios adjacentes, bem como nos 
Municípios em que se encontrem os veículos, no caso de possíveis deslocamentos, 
preparadas para aceitar transações com as senhas dos usuários do sistema.
i) Banco de dados para fornecimento de relatórios gerenciais com históricos dos serviços 
executados e despesas de manutenção de cada um dos veículos da frota, fornecendo, 
inclusive, índice de atendimento por tempo de serviço.
18.1.4. Sempre que não existir comparativo no sistema oferecido, a contratada deverá efetuar 
consulta de cada um dos itens do orçamento na concessionária do fabricante do veículo, 
apresentando a referida consulta ao fiscal responsável pela aprovação do orçamento, que 
deverá conter os dados da concessionária consultada, tais como nome, telefone, responsável 
pelos valores informados, além de cada uma das peças/serviços devidamente listados, com 
indicação unitária de preço consultado.
18.1.5. Zelar para que o preço praticado pela sua rede credenciada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva, corretiva, de garantia e todos os demais serviços e materiais 
objeto deste Termo de Referência, tenha como limite máximo, o preço à vista e tabela de 
tempos padrão de reparos (tabela tempária - de referência) adotada pelo fabricante do 
veículo.
18.1.6. A CONTRATADA disponibilizará senhas de acesso ao sistema web de gerenciamento, 
em diferentes níveis, conforme o caso, e segundo determinação o Fundo Municipal de 
Assistencia Social.
18.1.7. As oficinas e concessionárias integrantes da rede da CONTRATADA deverão fornecer 
garantia, quando não constar outro prazo superior fornecido pelo fabricante em se tratando de 
peças, conforme estabelecido abaixo:
18.1.7.1. 3 (três) meses para as peças repostas e instaladas nas oficinas conveniadas pela 
CONTRATADA, a partir da emissão da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) pela contratada.
18.1.7.2. 30 (trinta) dias para os serviços executados nas oficinas conveniadas pela 
CONTRATADA, onde não houver utilização de peças, a partir da emissão da(s) nota(s) fiscal
(is) emitida(s) pela contratada.
18.1.7.3. Os serviços de manutenção corretiva terão garantia mínima de 90 (noventa) dias, 
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exceto alinhamento de direção e balanceamento que terão garantia de 30 (trinta) dias e os 
serviços de lanternagem e pintura que terão garantia de 1 (um) ano.
18.1.7.4. As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que seja 
por um período superior à garantia mínima.
18.1.7.5. Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus para Prefeitura, os 
estabelecimentos credenciados, às suas expensas, estão obrigadas a:
a) Substituir o material defeituoso;
b) Corrigir defeitos de fabricação;
c) Trocar o material, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de comunicação 
do Fundo Municipal de Assistencia Social.
18.1.8. O CONTRATANTE deverá adquirir as peças e acessórios atentando para o melhor 
desconto ofertado pela rede conveniada, sendo considerado como critério a proximidade do 
local onde o serviço será executado, avaliando-se o custo/benefício.
18.1.9. Os serviços só poderão ser executados após o envio on-line/real time, pela empresa 
conveniada, de orçamento detalhado, através dos menus eletrônicos apropriados existentes 
no ambiente web da CONTRATADA, e respectiva autorização pelo fiscal designado pelo 
Fundo Municipal de Assistencia Social, que se pronunciará após imediata análise e avaliação 
do orçamento a ele submetido previamente.
18.1.10. A CONTRATADA deverá fornecer as garantias e segurança do sistema conforme a 
seguir:
a) A autorização para qualquer operação somente será possível após digitação de uma senha 
válida do usuário;
b) Cancelamento e/ou bloqueio de senha somente pela unidade gestora, autorizada pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública;
c) O uso indevido de senha não autorizada, cancelada ou bloqueada pelo Fundo Municipal de 
Assistencia Social, será considerado falha do sistema e as despesas efetivas serão 
suportadas pela CONTRATADA.
d) Ao termino do contrato todos os dados referentes aos serviços executados, devidamente 
relacionados aos veículos da frota, deverão ser disponibilizados em arquivo texto para 
migração e/ou utilização futura da contratante.
18.1.11. Os equipamentos necessários para operação do sistema deverão ser disponibilizados 
pela CONTRATADA com os custos relativos inclusos na taxa de administração cobrada.
18.2. DO LOCAL
18.2.1. A contratada deverá disponbilizar rede credenciada de serviços e forneciemento de 
peças, no mínimo de segunda-feira a sexta-feira, das 07h00min. às 7h00min, na região 
Metropolitana da Grande Vitória (no mínimo nos municípios: São Mateus, Nova Venécia, 
Linhares), bem como no Município de Jaguaré.
18.2.2. O cartões, bem como a listagem da rede credenciada será entregue na Sede da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública, localizada na Rua 
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Paschoal Brioschi, 319 - Centro - Jaguaré/ES, em dias úteis, no horário de 08h00min as 
11h00min e de 13h00min as 17h00min.
18.2.3. A contratação deverá possibilitar o atendimento na rede credenciada, para atender os 
veículos da frota do Fundo Municipal de Assistencia Social.
18.3. DO PRAZO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
18.3.1. A empresa contratada deverá disponbilizar, para a assinatura do contrato, a relação 
dos postos credenciados nas regiões referenciados no item 18.2.1.
18.3.2. O prazo para a entrega dos cartões será de 10 (dez) dias, úteis após assinatura do 
contrato.
18.3.3. A disponibilização da listagem da rede credenciada poderá ser feita de forma física ou 
eletrônica.
18.3.4. Qualquer fato que impossibilite o cumprimentos dos prazos acima estabelecidos 
deverá ser comunicado formalmente pela CONTRATADA ao Fundo Municipal de Assistencia 
Social, devendo, quando for o caso, informar os novos prazos para cumprimento das 
obrigações, para posterior deliberação.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO
19.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de NOTA FISCAL
ELETRÔNICA, através de "Ordem Bancária".
19.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, Rua Paschoal Brioschi, 319 - Centro - CEP: 29.950-000 - Jaguaré - ES, CNPJ: 
14.088.281/0001-90.
19.1.2. Deverão constar no corpo da nota fiscal, as informações pertinentes a licitação.
19.2. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto no § 3º do Art. 5º, da 
Lei nº 8.666/93, os pagamentos decorrentes de contratação cujo valor total não ultrapasse o 
limite de que trata o inciso II do Art. 24, da lei 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis e os demais 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal 
e/ou fatura correspondente a material entregue e aceito.
19.3. Após, será paga multa financeira nos seguintes termos:
VM = VF x 12/100 x ND/360, onde:
VM = Valor da multa financeira;
VF = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso;
ND = Número de dias em atraso.
19.4. Para efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas 
neste edital e que no concerne a proposta de preço e a habilitação.

20. DAS SANÇÕES 
20.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração Pública, (durante os prazos indicados abaixo), sem prejuízo das demais 
cominações legais, a licitante que cometer as seguintes faltas:
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20.1.1. Impedimento de cinco anos: apresentar documentação falsa, fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal.
20.1.2. Impedimento de três a quatro anos: não assinar o contrato quando convocado, não 
mantiver a proposta, falhar na execução do contrato.
20.1.3. Impedimento de até dois anos: deixar de entregar a documentação exigida, ensejar o 
retardamento da execução do objeto.
20.2. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Contratada 
as seguintes penalidades:
a) Advertência; 
b) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos produtos 
faltantes, no caso de atraso na entrega;
c) Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou rescisão 
por culpa da contratada;
d) Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada em retirar 
a Nota de Empenho;
e) Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor do contrato, por descumprimento de outras 
obrigações previstas neste Edital e seus Anexos.
20.3. A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, e 
poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo Município de Jaguaré, ou cobrada 
diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.
20.4. As sanções previstas somente serão aplicadas através de regular processo 
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa.

21. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
21.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do 
contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da 
aquisição.
21.2. Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao 
recebimento dos materiais sob os aspectos quantitativo(s), qualitativo(s), prazo(s) de vigência 
e entrega.
21.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo 
estipulado.
21.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.
21.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação.
21.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos, 
que a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do(s) material(is).
21.7. Fornecer a relação dos veículos pertencentes ou a serviço do CONTRATANTE, 
autorizados a utilizar os serviços, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da assinatura do contrato, 
e manter atualizado o cadastro completo dos veículos, contendo todos os dados necessários 
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ao seu registro, quais sejam:
a) Placa.
b) Chassi.
c) Marca.
d) Tipo.
e) Motorização.
f) Capacidade de carga.
g) Tipo de combustível.
h) Hodômetro.
21.8. Solicitar de três (03) fornecedores de peças e serviços da rede credenciada os 
orçamentos para execução dos serviços e fornecimento de peças e/ou acessórios.
21.9. Aprovar os orçamentos encaminhados pelos credenciados através do sistema.
21.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatada(as) no(s) fornecimento(s), para que sejam tomadas as medidas corretivas 
necessárias.
21.11. Notificar a CONTRATADA, por escrito, à disposição de aplicação de eventuais 
penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
21.12. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo.

22. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
22.1. Executar integralmente os serviços contratados, em conformidade com as 
especificações técnias e legislação vigente.
22.2. Credenciar oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, distribuidores de 
peças e pneus e transporte de suspensão por guinchamento, para remoções e socorro 
mecânico, sempre que houver interesse do Fundo Municipal de Assistencia Social, nas 
localidades e percursos previstos.
22.2.1. Zelar para que toda peça nova e original cobrada foi realmente instalada nos veículos 
da frota do Fundo Municipal de Assistencia Social, bem como garantir a devolução das peças 
substituídas a Prefeitura (que, na ocasião, optará por retirá-la ou deixa-la com o prestador), 
exceto quando a substituição acontecer "na base de troca", por solicitação ou com autorização 
formal do Fundo Municipal de Assistencia Social.
22.2.2. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, 
por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou 
em qualquer estabelecimento da rede credenciada, em idênticas hipóteses, ressalvada a 
hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada.
22.2.3. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 
Fundo Municipal de Assistencia Social.
22.3. Zelar para que as oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, rede de 
distribuição de peças e pneus credenciados forneçam peças, componentes, acessórios e 
outros materiais de uso automotivo solicitados, sejam eles distribuídos ou comercializados 
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pelo fabricante oumontadora dos veículos, ou pelo comércio e indústria automotivos e afins, 
definidas pelas seguintes características e procedências:
22.3.1. originais, genuínos, produzidos e/ou embalados e com controle de qualidade do 
fabricante ou montadora do veículo e constantes de seu catálogo.
22.3.2. originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veículos, atendidos os mesmos 
padrões e níveis de qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e constantes de 
seu catálogo.
22.3.3. de outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade 
recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora do veículo, constantes ou não de 
seu catálogo, sob solicitação ou autorização formal do Fundo Municipal de Assistencia Social, 
caso demonstrada a impossibilidade de atendimento com base nos dois subitens anteriores.
22.4. Designar um preposto, aceito pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, para 
representá-la na execução do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de 
contato e do substituto em suas ausências.
22.5. Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar 
quaisquer das prestações a que está obrigada, sem anuência do CONTRATANTE.
22.6. Responsabilizar-se pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do 
fornecimento de combustível realizado, ficando claro que o CONTRATANTE não responde 
slidária ou subsidiariamente por esse pagamento.
22.7. Manter durante toda a execução em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
conforme dispõe o inciso XIII, do Art. 55, da Lei 8.666/93.
22.8. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e 
quaisquer outras não mencionadas, bem como o pagamento de todo e qualquer tributo que 
seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade.
22.9. Ministrar treinamento objetivando a capacitação de pessoal para todos os condutores e 
gestores envolvidos na utlização do Sistema.
22.10. O sistema deverá permitir que não ocorra a interrupção do serviço e garantir todos os 
controles previstos, ficando todos os dados da transação registrados no sistema.
22.11. Comunicar a CONTRATANTE, quando da transferência e/ou retirada e substituição de 
postos credenciados.
22.12. Substituir a empresa credenciada, a pedido do CONTRATANTE, nos casos de 
problemas reiterados com os fornecimentos e prestação de serviços, assim como nos casos 
de não comprovação de regularidade fiscal por prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos.
22.13. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus 
acréscimos, conforme preceitua o Art. 65º, §1º da Lei 8.666/93.
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22.14. Fornecer cartões magnéticos personalizados para cada veículo, sem ônus adicionais, 
acompanhado da respecitiva senha de utilização, bem como fornecer cartões extras, sem 
custo adicional, caso ocorra acréscimo da quantidade de veículos. A identificação dos veículos 
deverá ser feita pela placa e senha confidencial e individual.
22.15. Fornecer acesso eletrônico (via internet) para que o CONTATANTE tenha condições 
de:
a) acessar o relatório gerencial e operacional da frota.
b) efetuar bloqueio/desbloqueio/cancelamento dos cartões.
c) substituir senha.
d) solicitar cartões.
22.16. Adotar medidas de segurança que evitem fraude nos sitemas de gestão, resguardando 
que os cartões não sejam utilizados por terceiros nem tão pouco clonados e ainda que as 
senhas registradas no sistema não sejam quebradas mantendo o sigilo e segurança das 
transções efetuadas.
22.17. Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados 
no Portal de Transparência, para atendimento da Lei nº 12.527/11 de 18/11/11 (Lei Acesso a 
Informação) e a Lei Complementar nº 131/2009 de 27/05/2009, necessário se faz a 
assinatura digital dos contratos a serem celebrados com o Município. (Certificado Digital).

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1. O preço constante do resultado final do processo licitatório em referência, deverá se 
manter fixo e irretratável, exceto nos casos previstos em lei. 
23.2. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências 
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas 
licitantes a juntada posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido 
apresentados para fins de credenciamento, classificação e habilitação. 
23.3. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações 
complementares. 
23.4. É facultado ao Pregoeiro solicitar a contribuição de servidores da PMJ/ES para subsidiar 
a análise técnica do objeto licitado. 
23.5. Cabe ao Pregoeiro solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento 
jurídico vigente e nos princípios de Direito Público. 
23.6. A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo responsabilização na esfera 
civil, penal e administrativa pela prática de atos fraudulentos.
23.7. Será admitida a comprovação de regularidade através da internet, por meio de consulta 
aos sítios oficiais, inclusive para suprir data vencida em algum documento.
23.8. No caso excepcional de a Sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas 
todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local 
próprio, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e rubricado pelos 
participantes, na sessão marcada para prosseguimento dos trabalhos
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23.9. Os licitantes e contratados devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
I - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou afetar a execução do contrato;
e) "prática obstrutiva": (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (II) atos cuja 
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção.
II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, 
para outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo.
III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição 
para a contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e 
registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 000023/2019

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO

_____________________________________________________________________ inscrito 
no CNPJ n° ___________________________________________________, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr. 
____________________________________________________________________ portador 
(a) da Carteira de Identidade n° ___________________________ e do CPF n° 
____________________, por seu representante legal infra-assinado, DECLARA 
expressamente que para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

Local e data.

__________________________________
Assinatura

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, junto com o credenciamento.
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TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui 
como representante o Sr.(a) _______________________ , portador(a) do documento de 
identidade nº ________ e inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, para participar da 
licitação acima referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, 
formular proposta comercial, ofertar lances, assinar documentos, requerer vista de 
documentos e propostas, interpor e desistir de recurso e praticar todos os atos inerentes ao 
certame.

Local e data.

____________________________________
Nome e assinatura do representante legal da empresa
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PREGÃO PRESENCIAL N° 000023/2019

DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL E DO CONTADOR DA EMPRESA LEI 
123/06

Eu, ___________________________________CPF __________________, afirmo como 
representante legal da empresa ____________________inscrita nº CNPJ__________ de não 
haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123/06.

Eu, ___________________________________contador CRC __________________, afirmo 
ser contador responsável pelas contas da empresa ____________________inscrita nº 
CNPJ__________ e com esta função, declaro que a mesma esta devidamente enquadrada 
nas condições dos artigos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, como 
Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, reconheço os benefícios e as 
responsabilidades.

Local e data.
(Observação: esta declaração terá validade de 30 dias após sua emissão)

____________________________
Assinatura do Representante da Empresa

______________________________
Assinatura e carimbo do Contador (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA)
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PREGÃO PRESENCIAL N° 000023/2019

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

_____________________________________________________________________ Nome 
da Empresa (CNPJ) __________________________________,com sito à (endereço 
completo____________________________________________________, Declara, sob as 
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e 
contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores).

Local e data.

__________________________________
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PREGÃO PRESENCIAL N° 000023/2019

DECLARAÇÃO DE SÓCIOS

Eu/Nós,....................................................................................................., brasileiro(s), portador
(es) da CI nº.............................................., integrantes(s) do quadro societário da empresa 
_______________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, 
DECLARAMOS, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de 
contratação com o Município de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, que esta empresa, na 
presente data, não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou 
agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como 
não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo 
grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Local e data.

Assinatura do (s) Sócio (s) 

OBS: A PRESENTE DECLARAÇÃO DEVE SER ASSINADA PELOS SÓCIOS OU PELO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE 
COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 000023/2019

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

_________________________________________________________________ inscrito no 
CNPJ n° ___________________________________________________, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Sr. 
______________________________________________________)___________
___________________________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 
___________________________ e do CPF n° ____________________, DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data.

__________________________________
Assinatura do responsável legal
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COMUNICADO AOS INTERESSADOS NA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES NA 
MODALIDADE DE PREGÃO

Inobstante a plena viabilidade de auto aplicação do disposto no art. 7º, da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, o Fundo Municipal de Assistencia Social, do Município de 
Jaguaré, através de seu(ua) pregoeiro (a), vêm trazer ao conhecimento de quem interessar 
possa, que não hesitará em decidir penalizar os pregoantes que descumpram o pactuado 
neste edital de convocação.

Como de praxe, no caso de inobservância das regras legais, o Fundo Municipal de Assistencia 
Social se pronunciará com clareza e precisão no sentido de aplicar multas, suspender e 
impedir empresas de participarem de certames licitatórios.

Desse modo, também cumpre informar que a inobservância das formalidades editalícias 
acarretará na aplicação das sanções aplicáveis à espécie a todos que de algum modo 
concorram para o descumprimento dessas normas legais, sendo-lhes imputada diretamente a 
responsabilidade administrativa, civil e criminal, sem prejuízo das demais cominações 
cabíveis, na conformidade com o que preceitua a legislação em vigor.

Sendo assim, solicitamos que os pregoantes interessados apresentem suas propostas e 
lances de forma consciente, com a certeza de que poderão entregar o objeto da forma como 
foi pedido no edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.

Vale lembrar ainda que os pedidos de recomposição ou realinhamento de preços são 
exceções à regra, aplicáveis exclusivamente em situações excepcionalíssimas, e somente 
serão deferidos se estiverem em total consonância com a lei.

1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a união, estados, distrito federal ou 
municípios e, será descredenciado no sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais.

Ratificamos, pois, a condição obrigatória e indispensável de que as propostas sejam 

efetivadas de forma séria, consciente, firme, concreta e exequível, visando evitar transtornos 
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de maior monta, tanto para a administração pública como para os pregoantes em geral.
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos xx dias do mês de xxxxx de xxx na sede da Prefeitura Municipal de Jaguaré, O FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, pessoa jurídica 
de direito público, com sede na Rua Paschoal Brioschi, 319 - Centro, inscrito no CNPJ sob o 
nº 14.088.281/0001-90, neste ato representado pelo Pregoeiro (a) Oficial, nomeado através da 
Portaria nº 391/2019, doravante denominado GESTOR DA ATA, e a empresa ....................., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ................., estabelecida(o) na 
................, Bairro ............, no Município de ................., doravante denominada DETENTORA 
DA ATA, neste ato representada(o) pelo Senhor ....................................., nos termos do Art. 
15 da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas legais aplicáveis, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, PARA REGISTRO DE 
PREÇOS nº 000023/2019, proposta julgada e aceita pelo Pregoeiro da PMJ, processo 
devidamente homologado pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preçõs para 
futura e eventual aquisição, dos itens constantes do relatório anexo, que reger-se-á pelas 
cláusulas e condições seguintes:
CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto  Contratação de empresa 
especializada na implantação e operação de sistema informatizado e integrado de 
gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos automotores, 
das partes mecânicas, elétricas, lanternagem, funilaria e pintura, ajustes, regulagens, 
alinhamento de direção, balanceamento de rodas, cambagem, serviços de vidraçaria, 
serviços de borracharia, retífica de motor e refrigeração, em rede de estabelecimentos 
especializados e credenciados para a aquisição de peças.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E VALIDADE
2.1. Os preços a serem pagos são os definidos no anexo único da presente Ata, e nele estão 
inclusos todos os custos, dentre eles, tributos diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, 
fretes, materiais, mão-de-obra, embalagens e quaisquer despesas inerentes ao fornecimento 
dos produtos, não acarretando mais nenhuma despesa a esta municipalidade. 
2.2. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula quinta 
deste instrumento. 
2.3. Esta Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 
publicação.
2.4. Durante o prazo de validade desta Ata a Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e Segurança Pública, do Município de Jaguaré/ES não será obrigado a adquirir o 
material referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo 
fazê-lo da forma que julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer 
espécie às empresas detentoras, ou ainda cancelar a Ata nas hipóteses legalmente previstas, 
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garantindo o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
3.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA. 
3.2. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 
3.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
3.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador 
e órgãos participantes. 
3.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
3.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes 
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS, DO LOCAL, PRAZO E CRITÉRIOS DE 
RECEBIMENTO
4.1. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1.1. O atendimento dos serviços de manutenção bem como o fornecimento de materiais 
deverá ocorrer por meio de rede credenciada de oficinas multimarcas, centros automotivos e 
concessionárias, em caráter contínuo e ininterrupto, que inclui o fornecimento de peças e 
insumos, abrangendo todas as áreas e especialidades afetas à integridade dos veículos e 
relativos à manutenção preventiva e corretiva, análise, avaliação e diagnose, desmontagem, 
montagem, retificação, reparação, correção, restauração, reposição, complementação e 
conservação:
4.1.1.1. Rede Credenciada de Manutenção Preventiva compreende todos os serviços 
executáveis em oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, obedecendo-se 
as recomendações do fabricante do veículo. São exemplos de manutenção preventiva: Troca 
de pneus; Protetores e câmaras; Alinhamento, balanceamento e cambagem de rodas; Troca 
de óleo de motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento; Filtro de óleo, de 
ar e de ar condicionado;  Lubrificação de veículos; Lavagem simples e completa, inclusive de 
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motor; Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação; Reposição de palhetas de 
limpador, correias de alternador/gerador; Substituição de itens de motor; Limpeza de motor e 
bicos injetores; Regulagem de bombas e bicos injetores; Troca de lona e pastilha de freio, 
mangueiras; Outros serviços constantes no manual dos veículos/equipamentos.
4.1.1.2. Rede Credenciada de Manutenção Corretiva e Pesada compreende todos os serviços 
executáveis em oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, que venham a 
ocorrer fora dos estabelecidos para a manutenção preventiva, para correção de defeitos 
aleatórios resultantes do desgaste e/ou deficiências de operação, manutenção e fabricação, 
garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e 
materiais. São exemplos de manutenção corretiva: Serviços de retífica de motor; Montagem e 
desmontagem de jogo de embreagem; Serviços de instalação elétrica; Serviços no sistema de 
injeção eletrônica; Capotaria; Tapeçaria; Funilaria e pintura; Serviços no sistema de 
arrefecimento; Serviços no sistema de ar-condicionado; Serviços de vidraçaria; Serviços de 
borracharia; Reboque de veículos; Entre outros da espécie.
4.1.1.3. Rede credenciada especializada em instalação e manutenção de acessórios.
4.1.1.4. Rede credenciada especializada em confecção de chaves comuns e codificadas, 
incluindo atendimento in locco.
4.1.1.5. Rede credenciada especializada em transporte em suspenso, por guinchamento, para 
remoções e socorros mecânicos (Assistência 24 horas).
4.1.1.6. Fornecimento de peças, pneus e aditivos através de uma rede de distribuição, 
cobrindo todos os municípios do Estado do Espírito Santo ou em Municípios em que se 
encontrem os veículos.
4.1.2. Treinamentos de todos os gestores e usuários envolvidos na utilização da solução 
proposta, a serem realizados nas instalações da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e Segurança Pública, num prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis contados da data 
de entrega dos dados cadastrais dos usuários.
4.1.3. A CONTRATADA deverá tornar disponível à CONTRATANTE, sendo considerado como 
base operacional a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança 
Pública, sistema em ambiente Web, de gerenciamento de serviços, cuja tecnologia 
possibilite/forneça um perfil mínimo de funcionalidade, conforme descrito nos itens abaixo:
a) Abertura de Ordens de Serviço on-line/real time.
b) Recebimento de orçamentos on-line/real time.
c) Cotação de preços de peças, acessórios e serviços on-line/real time para toda a rede 
credenciada.
d) Avaliação e aprovação on-line/real time de orçamentos de peças, acessórios e serviços.
e) Acompanhamento on-line do status dos serviços que estiverem sendo efetuados.
f) Sistema integrado de informações que permita geração de relatórios gerenciais.
g) Sistemas tecnológicos integrados que viabilizem a autorização para realização dos serviços 
de manutenção e reparos e fornecimento de autopeças e acessórios para os veículos da frota 
da CONTRATANTE junto ao estabelecimento da rede, por meio de senha fornecida aos 
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gestores/fiscais designados pela Administração.
h) Utilização de rede credenciada, com amplo número de oficinas e concessionárias, em todo 
Estado e, em especial, no Município de Jaguaré e municípios adjacentes, bem como nos 
Municípios em que se encontrem os veículos, no caso de possíveis deslocamentos, 
preparadas para aceitar transações com as senhas dos usuários do sistema.
i) Banco de dados para fornecimento de relatórios gerenciais com históricos dos serviços 
executados e despesas de manutenção de cada um dos veículos da frota, fornecendo, 
inclusive, índice de atendimento por tempo de serviço.
4.1.4. Sempre que não existir comparativo no sistema oferecido, a contratada deverá efetuar 
consulta de cada um dos itens do orçamento na concessionária do fabricante do veículo, 
apresentando a referida consulta ao fiscal responsável pela aprovação do orçamento, que 
deverá conter os dados da concessionária consultada, tais como nome, telefone, responsável 
pelos valores informados, além de cada uma das peças/serviços devidamente listados, com 
indicação unitária de preço consultado.
4.1.5. Zelar para que o preço praticado pela sua rede credenciada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva, corretiva, de garantia e todos os demais serviços e materiais 
objeto deste Termo de Referência, tenha como limite máximo, o preço à vista e tabela de 
tempos padrão de reparos (tabela tempária - de referência) adotada pelo fabricante do 
veículo.
4.1.6. A CONTRATADA disponibilizará senhas de acesso ao sistema web de gerenciamento, 
em diferentes níveis, conforme o caso, e segundo determinação da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública.
4.1.7. As oficinas e concessionárias integrantes da rede da CONTRATADA deverão fornecer 
garantia, quando não constar outro prazo superior fornecido pelo fabricante em se tratando de 
peças, conforme estabelecido abaixo:
4.1.7.1. 3 (três) meses para as peças repostas e instaladas nas oficinas conveniadas pela 
CONTRATADA, a partir da emissão da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) pela contratada.
4.1.7.2. 30 (trinta) dias para os serviços executados nas oficinas conveniadas pela 
CONTRATADA, onde não houver utilização de peças, a partir da emissão da(s) nota(s) fiscal
(is) emitida(s) pela contratada.
4.1.7.3. Os serviços de manutenção corretiva terão garantia mínima de 90 (noventa) dias, 
exceto alinhamento de direção e balanceamento que terão garantia de 30 (trinta) dias e os 
serviços de lanternagem e pintura que terão garantia de 1 (um) ano.
4.1.7.4. As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por 
um período superior à garantia mínima.
4.1.7.5. Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus para Prefeitura, os 
estabelecimentos credenciados, às suas expensas, estão obrigadas a:
a) Substituir o material defeituoso;
b) Corrigir defeitos de fabricação;
c) Trocar o material, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de comunicação 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública.
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4.1.8. O CONTRATANTE deverá adquirir as peças e acessórios atentando para o melhor 
desconto ofertado pela rede conveniada, sendo considerado como critério a proximidade do 
local onde o serviço será executado, avaliando-se o custo/benefício.
4.1.9. Os serviços só poderão ser executados após o envio on-line/real time, pela empresa 
conveniada, de orçamento detalhado, através dos menus eletrônicos apropriados existentes 
no ambiente web da CONTRATADA, e respectiva autorização pelo fiscal designado pelo 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública, que se 
pronunciará após imediata análise e avaliação do orçamento a ele submetido previamente.
4.1.10. A CONTRATADA deverá fornecer as garantias e segurança do sistema conforme a 
seguir:
a) A autorização para qualquer operação somente será possível após digitação de uma senha 
válida do usuário;
b) Cancelamento e/ou bloqueio de senha somente pela unidade gestora, autorizada pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública;
c) O uso indevido de senha não autorizada, cancelada ou bloqueada pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública, será considerado falha do sistema e as 
despesas efetivas serão suportadas pela CONTRATADA.
d) Ao termino do contrato todos os dados referentes aos serviços executados, devidamente 
relacionados aos veículos da frota, deverão ser disponibilizados em arquivo texto para 
migração e/ou utilização futura da contratante.
4.1.11. Os equipamentos necessários para operação do sistema deverão ser disponibilizados 
pela CONTRATADA com os custos relativos inclusos na taxa de administração cobrada.
4.2. DO LOCAL
4.2.1. A contratada deverá disponbilizar rede credenciada de serviços e forneciemento de 
peças, no mínimo de segunda-feira a sexta-feira, das 07h00min. às 7h00min, na região 
Metropolitana da Grande Vitória (no mínimo nos municípios: São Mateus, Nova Venécia, 
Linhares), bem como no Município de Jaguaré.
4.2.2. O cartões, bem como a listagem da rede credenciada será entregue na Sede da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública, localizada na Rua 
Paschoal Brioschi, 319 - Centro - Jaguaré/ES, em dias úteis, no horário de 08h00min as 
11h00min e de 13h00min as 17h00min.
4.2.3. A contratação deverá possibilitar o atendimento na rede credenciada, para atender os 
veículos da frota da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança 
Pública.
4.3. DO PRAZO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
4.3.1. A empresa contratada deverá disponbilizar, para a assinatura do contrato, a relação dos 
postos credenciados nas regiões referenciados no item 2.2.1.
4.3.2. O prazo para a entrega dos cartões será de 10 (dez) dias, úteis após assinatura do 
contrato.
4.3.3. A disponibilização da listagem da rede credenciada poderá ser feita de forma física ou 
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eletrônica.
4.3.4. Qualquer fato que impossibilite o cumprimentos dos prazos acima estabelecidos deverá 
ser comunicado formalmente pela CONTRATADA a Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e Segurança Pública, devendo, quando for o caso, informar os novos prazos 
para cumprimento das obrigações, para posterior deliberação.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de NOTA FISCAL
ELETRÔNICA, através de "Ordem Bancária".
5.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, Rua Paschoal Brioschi, 319 - Centro - Jaguaré - ES, CNPJ: 14.088.281/0001-90.
5.2. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto no § 3º do Art. 5º, da 
lei nº 8.666/93, os pagamentos decorrentes de contratação cujo valor total não ultrapasse o 
limite de que trata o inciso II do art. 24, da lei 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis e os demais 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal 
e/ou fatura correspondente a material entregue e aceito.
5.3. Após, será paga multa financeira nos seguintes termos:
VM = VF x 12/100 x ND/360, onde:
VM = Valor da multa financeira;
VF = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso;
ND = Número de dias em atraso.
5.4. Para efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas 
neste edital e que no concerne a proposta de preço e a habilitação.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis 
durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
6.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes 
em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos do Art. 65, 
II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93 e alterações, mas caso a Administração julgar conveniente, 
poderá optar por cancelar esta Ata de Registro de Preço e iniciar outro processo licitatório.
6.2.1. No caso de iniciativa da empresa contratada, o requerimento de manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro deverá ser protocolado no Setor de Protocolo, endereçado ao 
Setor de Licitações, devidamente fundamentado, acompanhado dos documentos fiscais ou 
equivalentes (da época da proposta e da data do pedido) e planilha de custos que comprovem 
o efetivo aumento no preço, condicionada à análise pela Administração.
6.2.2. Havendo análise favorável do pleito, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro 
será concedida a empresa a partir da data do protocolo do pedido.
6.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 
registro e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pela Central de Licitações para alteração, por aditamento, do 
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preço da Ata.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
7.1. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO GESTOR DA ATA
7.1.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do 
contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da 
aquisição.
7.1.2. Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao 
recebimento dos materiais sob os aspectos quantitativo(s), qualitativo(s), prazo(s) de vigência 
e entrega.
7.1.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo 
estipulado.
7.1.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.
7.1.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação.
7.1.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os 
fatos, que a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do(s) material(is).
7.1.7. Fornecer a relação dos veículos pertencentes ou a serviço do CONTRATANTE, 
autorizados a utilizar os serviços, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da assinatura do contrato, 
e manter atualizado o cadastro completo dos veículos, contendo todos os dados necessários 
ao seu registro, quais sejam:
a) Placa.
b) Chassi.
c) Marca.
d) Tipo.
e) Motorização.
f) Capacidade de carga.
g) Tipo de combustível.
h) Hodômetro.
7.1.8. Solicitar de três (03) fornecedores de peças e serviços da rede credenciada os 
orçamentos para execução dos serviços e fornecimento de peças e/ou acessórios.
7.1.9. Aprovar os orçamentos encaminhados pelos credenciados através do sistema.
7.1.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatada(as) no(s) fornecimento(s), para que sejam tomadas as medidas corretivas 
necessárias.
7.1.11. Notificar a CONTRATADA, por escrito, à disposição de aplicação de eventuais 
penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
7.1.12. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo.
7.2. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO DETENTOR DA ATA
7.2.1. Executar integralmente os serviços contratados, em conformidade com as 
especificações técnias e legislação vigente.
7.2.2. Credenciar oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, distribuidores 
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de peças e pneus e transporte de suspensão por guinchamento, para remoções e socorro 
mecânico, sempre que houver interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e Segurança Pública, nas localidades e percursos previstos.
7.2.3. Zelar para que toda peça nova e original cobrada foi realmente instalada nos veículos 
da frota da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública, bem 
como garantir a devolução das peças substituídas a Prefeitura (que, na ocasião, optará por 
retirá-la ou deixa-la com o prestador), exceto quando a substituição acontecer "na base de 
troca", por solicitação ou com autorização formal da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e Segurança Pública.
7.2.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, por 
dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou em 
qualquer estabelecimento da rede credenciada, em idênticas hipóteses, ressalvada a hipótese 
de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada.
7.2.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública.
7.2.6. Zelar para que as oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, rede de 
distribuição de peças e pneus credenciados forneçam peças, componentes, acessórios e 
outros materiais de uso automotivo solicitados, sejam eles distribuídos ou comercializados 
pelo fabricante oumontadora dos veículos, ou pelo comércio e indústria automotivos e afins, 
definidas pelas seguintes características e procedências:
7.2.6.1. originais, genuínos, produzidos e/ou embalados e com controle de qualidade do 
fabricante ou montadora do veículo e constantes de seu catálogo.
7.2.6.2. originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veículos, atendidos os mesmos 
padrões e níveis de qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e constantes de 
seu catálogo.
7.2.6.3. de outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade 
recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora do veículo, constantes ou não de 
seu catálogo, sob solicitação ou autorização formal da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e Segurança Pública, caso demonstrada a impossibilidade de atendimento 
com base nos dois subitens anteriores.
7.2.7. Designar um preposto, aceito pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania 
e Segurança Pública, para representá-la na execução do contrato, informando nome 
completo, CPF, e-mail e telefone de contato e do substituto em suas ausências.
7.2.8. Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar 
quaisquer das prestações a que está obrigada, sem anuência do CONTRATANTE.
7.2.9. Responsabilizar-se pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do 
fornecimento de combustível realizado, ficando claro que o CONTRATANTE não responde 
slidária ou subsidiariamente por esse pagamento.
7.2.10. Manter durante toda a execução em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
conforme dispõe o inciso XIII, do Art. 55, da Lei 8.666/93.
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7.2.11. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros 
e quaisquer outras não mencionadas, bem como o pagamento de todo e qualquer tributo que 
seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade.
7.2.12. Ministrar treinamento objetivando a capacitação de pessoal para todos os condutores e 
gestores envolvidos na utlização do Sistema.
7.2.13. O sistema deverá permitir que não ocorra a interrupção do serviço e garantir todos os 
controles previstos, ficando todos os dados da transação registrados no sistema.
7.2.14. Comunicar a CONTRATANTE, quando da transferência e/ou retirada e substituição de 
postos credenciados.
7.2.15. Substituir a empresa credenciada, a pedido do CONTRATANTE, nos casos de 
problemas reiterados com os fornecimentos e prestação de serviços, assim como nos casos 
de não comprovação de regularidade fiscal por prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos.
7.2.16. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus 
acréscimos, conforme preceitua o Art. 65º, §1º da Lei 8.666/93.
7.2.17. Fornecer cartões magnéticos personalizados para cada veículo, sem ônus adicionais, 
acompanhado da respecitiva senha de utilização, bem como fornecer cartões extras, sem 
custo adicional, caso ocorra acréscimo da quantidade de veículos. A identificação dos veículos 
deverá ser feita pela placa e senha confidencial e individual.
7.2.18. Fornecer acesso eletrônico (via internet) para que o CONTATANTE tenha condições 
de:
a) acessar o relatório gerencial e operacional da frota.
b) efetuar bloqueio/desbloqueio/cancelamento dos cartões.
c) substituir senha.
d) solicitar cartões.
7.2.19. Adotar medidas de segurança que evitem fraude nos sitemas de gestão, resguardando 
que os cartões não sejam utilizados por terceiros nem tão pouco clonados e ainda que as 
senhas registradas no sistema não sejam quebradas mantendo o sigilo e segurança das 
transções efetuadas.
7.2.20. Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados 
no Portal de Transparência, para atendimento da Lei nº 12.527/11 de 18/11/11 (Lei Acesso a 
Informação) e a Lei Complementar nº 131/2009 de 27/05/2009, necessário se faz a 
assinatura digital dos contratos a serem celebrados com o Município. (Certificado Digital).
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar 
com o Município de Jaguaré (durante os prazos indicados abaixo), sem prejuízo das demais 
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cominações legais, a licitante que cometer as seguintes faltas:
8.1.1. Impedimento de cinco anos: apresentar documentação falsa, fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal;
8.1.2. Impedimento de três a quatro anos: não assinar o contrato quando convocado, não 
mantiver a proposta, falhar na execução do contrato;
8.1.3. Impedimento de até dois anos: deixar de entregar a documentação exigida, ensejar o 
retardamento da execução do objeto.
8.2. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Contratada as 
seguintes penalidades:
a) Advertência. 
b) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos produtos 
faltantes, no caso de atraso na entrega.
c) Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou rescisão 
por culpa da contratada.
d) Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada em retirar 
a Nota de Empenho.
e) Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor do contrato, por descumprimento de outras 
obrigações previstas neste Edital e seus Anexos.
8.3. A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, e 
poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo Município de Jaguaré, ou cobrada 
diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.
8.4. As sanções previstas somente serão aplicadas através de regular processo 
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1. A ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração, 
quando:
9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações desta Ata, Edital e anexos.
9.1.2. A detentora, injustificadamente, não retirar a Ordem de Compra no prazo estabelecido 
e/ou a Administração não aceitar sua justificativa.
9.1.3. A detentora der causa ao cancelamento da Ata decorrente de registro de preços.
9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial das condições estabelecias 
nesta Ata, no Edital e seus anexos.
9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
9.1.6. Por razões de interesse público, demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos acima será 
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
9.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, considerando-se cancelado o preço 
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registrado após 01(um) dia da publicação.
9.4. A ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelas detentoras quando, mediante 
solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata 
de Registro de Preços.
9.5. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
10.1. O Município de Jaguaré designará, formalmente, um servidor para acompanhar a 
entrega do(s) objeto(s) e a execução do contrato, a quem caberá atestar o recebimento 
provisório e definitivo, acompanhamento, a fiscalização do contrato e a certificação da nota 
fiscal, permitido a assistência de terceiros, conforme este Termo de Referência, bem como 
atestar.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1. As despesas decorrentes da execução objeto desta ata correrão a conta da dotação 
orçamentária do exercício de 2019, a saber:
00008-13900090 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0812200212.001.33903900000.13900090)
00041-1311000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401012.133.33903900000.13110000000)
00054-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401012.135.33903900000.10010000000)
00065-1390001000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401022.136.33903900000.13900010000)
00089-1390001000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401032.140.33903900000.13900010000)
00111-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401042.143.33903900000.10010000000)
00135-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401042.146.33903900000.10010000000)
00148-1311000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401052.147.33903900000.13110000000)
00162-10010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824400371.152.33903900000.10010000) 
00173-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070002.1442200832.121.33903900000.10010000000)
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
12.1. O Setor de Licitação é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, da 
presente Ata de Registro de Preços, nos termos do § único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
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13.1. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
14.1. Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Jaguaré/ES, para dirimir as dúvidas que 
porventura possam advir da presente Ata de Registro de Preços, desde que não possam ser 
solucionadas amigável ou administrativamente pelas partes. 

EMPRESAS
REPRESENTANTE

DETENTOR DA ATA
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MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES E A EMPRESA 
....................................................., NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E 
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS 
CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, 
pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Paschoal Brioschi, 319 - Centro - Jaguaré 
- ES, inscrita no CNPJ: nº 14.088.281/0001-90, neste ato representado pelo Gestor dSenhor
(a) ELIZEU RIBEIRO DE SOUZA, inscrito no CPF-MF sob o nº 082.569.787-59 e CI nº 
1.602.310-SSP-ES, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ....................., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ................., com sede na 
................, Bairro ............, no Município de ................., doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada(o) pelo Senhor ....................................., processo 
devidamente homologado pela autoridade competente, resolvem firmar este CONTRATO, nos 
termos do procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 000023/2019, Processo nº 
004084/2019/2019, conforme a Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, proposta julgada e aceita pelo 
Pregoeiro da PMJ, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na 
implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gerenciamento de 
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos automotores, das partes 
mecânicas, elétricas, lanternagem, funilaria e pintura, ajustes, regulagens, alinhamento 
de direção, balanceamento de rodas, cambagem, serviços de vidraçaria, serviços de 
borracharia, retífica de motor e refrigeração, em rede de estabelecimentos 
especializados e credenciados para a aquisição de peças, visando atender, por demanda, 
as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em conformidade com 
as especificações e quantitativos estimados no Termo de Referência.
1.2. O objeto do presente Contrato terá como Órgão Gestor o FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO LOCAL, DO PRAZO E 
CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
2.1. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1.1. O atendimento dos serviços de manutenção bem como o fornecimento de materiais 
deverá ocorrer por meio de rede credenciada de oficinas multimarcas, centros automotivos e 
concessionárias, em caráter contínuo e ininterrupto, que inclui o fornecimento de peças e 
insumos, abrangendo todas as áreas e especialidades afetas à integridade dos veículos e 
relativos à manutenção preventiva e corretiva, análise, avaliação e diagnose, desmontagem, 
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montagem, retificação, reparação, correção, restauração, reposição, complementação e 
conservação:
2.1.1.1. Rede Credenciada de Manutenção Preventiva compreende todos os serviços 
executáveis em oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, obedecendo-se 
as recomendações do fabricante do veículo. São exemplos de manutenção preventiva: Troca 
de pneus; Protetores e câmaras; Alinhamento, balanceamento e cambagem de rodas; Troca 
de óleo de motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento; Filtro de óleo, de 
ar e de ar condicionado;  Lubrificação de veículos; Lavagem simples e completa, inclusive de 
motor; Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação; Reposição de palhetas de 
limpador, correias de alternador/gerador; Substituição de itens de motor; Limpeza de motor e 
bicos injetores; Regulagem de bombas e bicos injetores; Troca de lona e pastilha de freio, 
mangueiras; Outros serviços constantes no manual dos veículos/equipamentos.
2.1.1.2. Rede Credenciada de Manutenção Corretiva e Pesada compreende todos os serviços 
executáveis em oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, que venham a 
ocorrer fora dos estabelecidos para a manutenção preventiva, para correção de defeitos 
aleatórios resultantes do desgaste e/ou deficiências de operação, manutenção e fabricação, 
garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e 
materiais. São exemplos de manutenção corretiva: Serviços de retífica de motor; Montagem e 
desmontagem de jogo de embreagem; Serviços de instalação elétrica; Serviços no sistema de 
injeção eletrônica; Capotaria; Tapeçaria; Funilaria e pintura; Serviços no sistema de 
arrefecimento; Serviços no sistema de ar-condicionado; Serviços de vidraçaria; Serviços de 
borracharia; Reboque de veículos; Entre outros da espécie.
2.1.1.3. Rede credenciada especializada em instalação e manutenção de acessórios.
2.1.1.4. Rede credenciada especializada em confecção de chaves comuns e codificadas, 
incluindo atendimento in locco.
2.1.1.5. Rede credenciada especializada em transporte em suspenso, por guinchamento, para 
remoções e socorros mecânicos (Assistência 24 horas).
2.1.1.6. Fornecimento de peças, pneus e aditivos através de uma rede de distribuição, 
cobrindo todos os municípios do Estado do Espírito Santo ou em Municípios em que se 
encontrem os veículos.
2.1.2. Treinamentos de todos os gestores e usuários envolvidos na utilização da solução 
proposta, a serem realizados nas instalações da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e Segurança Pública, num prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis contados da data 
de entrega dos dados cadastrais dos usuários.
2.1.3. A CONTRATADA deverá tornar disponível à CONTRATANTE, sendo considerado como 
base operacional o Fundo Municipal de Assistencia Social, sistema em ambiente Web, de 
gerenciamento de serviços, cuja tecnologia possibilite/forneça um perfil mínimo de 
funcionalidade, conforme descrito nos itens abaixo:
a) Abertura de Ordens de Serviço on-line/real time.
b) Recebimento de orçamentos on-line/real time.
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c) Cotação de preços de peças, acessórios e serviços on-line/real time para toda a rede 
credenciada.
d) Avaliação e aprovação on-line/real time de orçamentos de peças, acessórios e serviços.
e) Acompanhamento on-line do status dos serviços que estiverem sendo efetuados.
f) Sistema integrado de informações que permita geração de relatórios gerenciais.
g) Sistemas tecnológicos integrados que viabilizem a autorização para realização dos serviços 
de manutenção e reparos e fornecimento de autopeças e acessórios para os veículos da frota 
da CONTRATANTE junto ao estabelecimento da rede, por meio de senha fornecida aos 
gestores/fiscais designados pela Administração.
h) Utilização de rede credenciada, com amplo número de oficinas e concessionárias, em todo 
Estado e, em especial, no Município de Jaguaré e municípios adjacentes, bem como nos 
Municípios em que se encontrem os veículos, no caso de possíveis deslocamentos, 
preparadas para aceitar transações com as senhas dos usuários do sistema.
i) Banco de dados para fornecimento de relatórios gerenciais com históricos dos serviços 
executados e despesas de manutenção de cada um dos veículos da frota, fornecendo, 
inclusive, índice de atendimento por tempo de serviço.
2.1.4. Sempre que não existir comparativo no sistema oferecido, a contratada deverá efetuar 
consulta de cada um dos itens do orçamento na concessionária do fabricante do veículo, 
apresentando a referida consulta ao fiscal responsável pela aprovação do orçamento, que 
deverá conter os dados da concessionária consultada, tais como nome, telefone, responsável 
pelos valores informados, além de cada uma das peças/serviços devidamente listados, com 
indicação unitária de preço consultado.
2.1.5. Zelar para que o preço praticado pela sua rede credenciada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva, corretiva, de garantia e todos os demais serviços e materiais 
objeto deste Termo de Referência, tenha como limite máximo, o preço à vista e tabela de 
tempos padrão de reparos (tabela tempária - de referência) adotada pelo fabricante do 
veículo.
2.1.6. A CONTRATADA disponibilizará senhas de acesso ao sistema web de gerenciamento, 
em diferentes níveis, conforme o caso, e segundo determinação do Fundo Municipal de 
Assistencia Social.
2.1.7. As oficinas e concessionárias integrantes da rede da CONTRATADA deverão fornecer 
garantia, quando não constar outro prazo superior fornecido pelo fabricante em se tratando de 
peças, conforme estabelecido abaixo:
2.1.7.1. 3 (três) meses para as peças repostas e instaladas nas oficinas conveniadas pela 
CONTRATADA, a partir da emissão da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) pela contratada.
2.1.7.2. 30 (trinta) dias para os serviços executados nas oficinas conveniadas pela 
CONTRATADA, onde não houver utilização de peças, a partir da emissão da(s) nota(s) fiscal
(is) emitida(s) pela contratada.
2.1.7.3. Os serviços de manutenção corretiva terão garantia mínima de 90 (noventa) dias, 
exceto alinhamento de direção e balanceamento que terão garantia de 30 (trinta) dias e os 
serviços de lanternagem e pintura que terão garantia de 1 (um) ano.
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2.1.7.4. As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por 
um período superior à garantia mínima.
2.1.7.5. Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus para Prefeitura, os 
estabelecimentos credenciados, às suas expensas, estão obrigadas a:
a) Substituir o material defeituoso;
b) Corrigir defeitos de fabricação;
c) Trocar o material, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de comunicação 
pelo Fundo Municipal de Assistencia Social.
2.1.8. O CONTRATANTE deverá adquirir as peças e acessórios atentando para o melhor 
desconto ofertado pela rede conveniada, sendo considerado como critério a proximidade do 
local onde o serviço será executado, avaliando-se o custo/benefício.
2.1.9. Os serviços só poderão ser executados após o envio on-line/real time, pela empresa 
conveniada, de orçamento detalhado, através dos menus eletrônicos apropriados existentes 
no ambiente web da CONTRATADA, e respectiva autorização pelo fiscal designado pelo 
Fundo Municipal de Assistencia Social, que se pronunciará após imediata análise e avaliação 
do orçamento a ele submetido previamente.
2.1.10. A CONTRATADA deverá fornecer as garantias e segurança do sistema conforme a 
seguir:
a) A autorização para qualquer operação somente será possível após digitação de uma senha 
válida do usuário;
b) Cancelamento e/ou bloqueio de senha somente pela unidade gestora, autorizada pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública;
c) O uso indevido de senha não autorizada, cancelada ou bloqueada pelo Fundo Municipal de 
Assistencia Social, será considerado falha do sistema e as despesas efetivas serão 
suportadas pela CONTRATADA.
d) Ao termino do contrato todos os dados referentes aos serviços executados, devidamente 
relacionados aos veículos da frota, deverão ser disponibilizados em arquivo texto para 
migração e/ou utilização futura da contratante.
2.1.11. Os equipamentos necessários para operação do sistema deverão ser disponibilizados 
pela CONTRATADA com os custos relativos inclusos na taxa de administração cobrada.
2.2. DO LOCAL
2.2.1. A contratada deverá disponbilizar rede credenciada de serviços e forneciemento de 
peças, no mínimo de segunda-feira a sexta-feira, das 07h00min. às 7h00min, na região 
Metropolitana da Grande Vitória (no mínimo nos municípios: São Mateus, Nova Venécia, 
Linhares), bem como no Município de Jaguaré.
2.2.2. O cartões, bem como a listagem da rede credenciada será entregue na Sede da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Segurança Pública, localizada na Rua 
Paschoal Brioschi, 319 - Centro - Jaguaré/ES, em dias úteis, no horário de 08h00min as 
11h00min e de 13h00min as 17h00min.
2.2.3. A contratação deverá possibilitar o atendimento na rede credenciada, para atender os 
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veículos da frota do Fundo Municipal de Assistencia Social.
2.3. DO PRAZO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
2.3.1. A empresa contratada deverá disponbilizar, para a assinatura do contrato, a relação dos 
postos credenciados nas regiões referenciados no item 2.2.1.
2.3.2. O prazo para a entrega dos cartões será de 10 (dez) dias, úteis após assinatura do 
contrato.
2.3.3. A disponibilização da listagem da rede credenciada poderá ser feita de forma física ou 
eletrônica.
2.3.4. Qualquer fato que impossibilite o cumprimentos dos prazos acima estabelecidos deverá 
ser comunicado formalmente pela CONTRATADA ao Fundo Municipal de Assistencia Social, 
devendo, quando for o caso, informar os novos prazos para cumprimento das obrigações, 
para posterior deliberação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
3.1. Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõe o 
Processo nº 004084/2019/2019, completando para todos os fins de direito, 
independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
4.1. O valor global do presente contrato é de R$ ...................................................................... 
(...................................). 
4.2. A taxa de administração/ percentual de desconto corresponde a ...% (......), sendo fixa a 
irreajustável durante o prazo de vigência contratual. 
4.3. No percentual já estão incluídas as despesas com direitos trabalhistas, encargos sociais, 
impostos e taxas ou fretes, que incidam ou venham a incidir, relacionados com a prestação 
dos serviços e todas as despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado.
4.4. Admitir-se-á o reequilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, sob os ditames legais 
contidos no Art. 65, Inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, obdecendo as prescrições contidas 
na Lei.
4.5. O valor do contrato é estimativo, podendo não ser utilizado na sua totalidade.
4.6. Sobre o valor da nota fiscal haverá incidência da taxa de administração ou taxa de 
desconto, conforme o resultado da licitação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão a conta da dotação 
orçamentária do exercício de 2019, a saber:
00008-13900090 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0812200212.001.33903900000.13900090)
00041-1311000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401012.133.33903900000.13110000000)
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00054-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401012.135.33903900000.10010000000)
00065-1390001000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401022.136.33903900000.13900010000)
00089-1390001000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401032.140.33903900000.13900010000)
00111-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401042.143.33903900000.10010000000)
00135-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401042.146.33903900000.10010000000)
00148-1311000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824401052.147.33903900000.13110000000)
00162-10010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070001.0824400371.152.33903900000.10010000) 
00173-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(070002.1442200832.121.33903900000.10010000000)

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de NOTA FISCAL
ELETRÔNICA, através de "Ordem Bancária".
6.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, Rua Paschoal Brioschi, 319 - Centro - Jaguaré - ES, inscrita no CNPJ: 
14.088.218/0001-90.
6.2. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto no § 3º do artigo 5º, da 
lei nº 8.666/93, os pagamentos decorrentes de contratação cujo valor total não ultrapasse o 
limite de que trata o inciso II do art. 24, da lei 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis e os demais 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal 
e/ou fatura correspondente a material entregue e aceito.
6.3. Após, será paga multa financeira nos seguintes termos:
VM = VF x 12/100 x ND/360, onde:
VM = Valor da multa financeira;
VF = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso;
ND = Número de dias em atraso.
6.4. Para efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas 
neste edital e que no concerne a proposta de preço e a habilitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE INÍCIO E DURAÇÃO DO CONTRATO
7.1. O início da vigência e do fornecimento serão contados a partir da data da assinatura e 
encerramento em <TERMO_CONTRATO_DATA_VIGENCIA_FINAL>, podendo ser 
prorrogado, de acordo com o Art. 57, da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
8.1. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
8.1.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do 
contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da 
aquisição.
8.1.2. Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao 
recebimento dos materiais sob os aspectos quantitativo(s), qualitativo(s), prazo(s) de vigência 
e entrega.
8.1.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo 
estipulado.
8.1.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.
8.1.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação.
8.1.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os 
fatos, que a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do(s) material(is).
8.1.7. Fornecer a relação dos veículos pertencentes ou a serviço do CONTRATANTE, 
autorizados a utilizar os serviços, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da assinatura do contrato, 
e manter atualizado o cadastro completo dos veículos, contendo todos os dados necessários 
ao seu registro, quais sejam:
a) Placa.
b) Chassi.
c) Marca.
d) Tipo.
e) Motorização.
f) Capacidade de carga.
g) Tipo de combustível.
h) Hodômetro.
8.1.8. Solicitar de três (03) fornecedores de peças e serviços da rede credenciada os 
orçamentos para execução dos serviços e fornecimento de peças e/ou acessórios.
8.1.9. Aprovar os orçamentos encaminhados pelos credenciados através do sistema.
8.1.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatada(as) no(s) fornecimento(s), para que sejam tomadas as medidas corretivas 
necessárias.
8.1.11. Notificar a CONTRATADA, por escrito, à disposição de aplicação de eventuais 
penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
8.1.12. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo.
8.2. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.2.1. Executar integralmente os serviços contratados, em conformidade com as 
especificações técnias e legislação vigente.
8.2.2. Credenciar oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, distribuidores 
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de peças e pneus e transporte de suspensão por guinchamento, para remoções e socorro 
mecânico, sempre que houver interesse do Fundo Municipal de Assistencia Social, nas 
localidades e percursos previstos.
8.2.3. Zelar para que toda peça nova e original cobrada foi realmente instalada nos veículos 
da frota do Fundo Municipal de Assistencia Social, bem como garantir a devolução das peças 
substituídas a Prefeitura (que, na ocasião, optará por retirá-la ou deixa-la com o prestador), 
exceto quando a substituição acontecer "na base de troca", por solicitação ou com autorização 
formal do Fundo Municipal de Assistencia Social.
8.2.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, por 
dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou em 
qualquer estabelecimento da rede credenciada, em idênticas hipóteses, ressalvada a hipótese 
de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada.
8.2.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 
Fundo Municipal de Assistencia Social.
8.2.6. Zelar para que as oficinas multimarcas, centros automotivos, concessionárias, rede de 
distribuição de peças e pneus credenciados forneçam peças, componentes, acessórios e 
outros materiais de uso automotivo solicitados, sejam eles distribuídos ou comercializados 
pelo fabricante oumontadora dos veículos, ou pelo comércio e indústria automotivos e afins, 
definidas pelas seguintes características e procedências:
8.2.6.1. originais, genuínos, produzidos e/ou embalados e com controle de qualidade do 
fabricante ou montadora do veículo e constantes de seu catálogo.
8.2.6.2. originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veículos, atendidos os mesmos 
padrões e níveis de qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e constantes de 
seu catálogo.
8.2.6.3. de outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade 
recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora do veículo, constantes ou não de 
seu catálogo, sob solicitação ou autorização formal do Fundo Municipal de Assistencia Social, 
caso demonstrada a impossibilidade de atendimento com base nos dois subitens anteriores.
8.2.7. Designar um preposto, aceito pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, para 
representá-la na execução do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de 
contato e do substituto em suas ausências.
8.2.8. Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar 
quaisquer das prestações a que está obrigada, sem anuência do CONTRATANTE.
8.2.9. Responsabilizar-se pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do 
fornecimento de combustível realizado, ficando claro que o CONTRATANTE não responde 
slidária ou subsidiariamente por esse pagamento.
8.2.10. Manter durante toda a execução em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
conforme dispõe o inciso XIII, do Art. 55, da Lei 8.666/93.
8.2.11. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros 
e quaisquer outras não mencionadas, bem como o pagamento de todo e qualquer tributo que 
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seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade.
8.2.12. Ministrar treinamento objetivando a capacitação de pessoal para todos os condutores e 
gestores envolvidos na utlização do Sistema.
8.2.13. O sistema deverá permitir que não ocorra a interrupção do serviço e garantir todos os 
controles previstos, ficando todos os dados da transação registrados no sistema.
8.2.14. Comunicar a CONTRATANTE, quando da transferência e/ou retirada e substituição de 
postos credenciados.
8.2.15. Substituir a empresa credenciada, a pedido do CONTRATANTE, nos casos de 
problemas reiterados com os fornecimentos e prestação de serviços, assim como nos casos 
de não comprovação de regularidade fiscal por prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos.
8.2.16. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus 
acréscimos, conforme preceitua o Art. 65º, §1º da Lei 8.666/93.
8.2.17. Fornecer cartões magnéticos personalizados para cada veículo, sem ônus adicionais, 
acompanhado da respecitiva senha de utilização, bem como fornecer cartões extras, sem 
custo adicional, caso ocorra acréscimo da quantidade de veículos. A identificação dos veículos 
deverá ser feita pela placa e senha confidencial e individual.
8.2.18. Fornecer acesso eletrônico (via internet) para que o CONTATANTE tenha condições 
de:
a) acessar o relatório gerencial e operacional da frota.
b) efetuar bloqueio/desbloqueio/cancelamento dos cartões.
c) substituir senha.
d) solicitar cartões.
8.2.19. Adotar medidas de segurança que evitem fraude nos sitemas de gestão, resguardando 
que os cartões não sejam utilizados por terceiros nem tão pouco clonados e ainda que as 
senhas registradas no sistema não sejam quebradas mantendo o sigilo e segurança das 
transções efetuadas.
8.2.20. Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados 
no Portal de Transparência, para atendimento da Lei nº 12.527/11 de 18/11/11 (Lei Acesso a 
Informação) e a Lei Complementar nº 131/2009 de 27/05/2009, necessário se faz a 
assinatura digital dos contratos a serem celebrados com o Município. (Certificado Digital).

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar 
com o Município de Jaguaré (durante os prazos indicados abaixo), sem prejuízo das demais 
cominações legais, a licitante que cometer as seguintes faltas:
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9.1.1. Impedimento de cinco anos: apresentar documentação falsa, fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal;
9.1.2. Impedimento de três a quatro anos: não assinar o contrato quando convocado, não 
mantiver a proposta, falhar na execução do contrato;
9.1.3. Impedimento de até dois anos: deixar de entregar a documentação exigida, ensejar o 
retardamento da execução do objeto.
9.2. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à Contratada as 
seguintes penalidades:
a) Advertência; 
b) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, aplicada sobre o valor dos produtos 
faltantes, no caso de atraso na entrega;
c) Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou rescisão 
por culpa da contratada;
d) Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada em retirar 
a Nota de Empenho;
e) Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor do contrato, por descumprimento de outras 
obrigações previstas neste Edital e seus Anexos.
9.3. A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, e 
poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo Município de Jaguaré, ou cobrada 
diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.
9.4. As sanções previstas somente serão aplicadas através de regular processo 
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. A inexecução, total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão nos termos do Art. 77 e 
seguintes da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
11.1. A execução deste contrato será acompanhada por servidor (es) previamente designado 
(s) pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar o 
recebimento dos materiais contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos 
artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.
11.2. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inconsistência.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
12.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde 
que haja interesse da contratante, com a apresentação das devidas justificativas.
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS ADITAMENTOS
14.1. A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se 
reputará valida se tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo, que a este 
contrato se aderirá.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
15.1. A eficácia deste Contrato fica condicionada à publicação resumida no Diário Oficial dos 
Municípios, do Espírito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no Art. 61, parágrafo único 
da Lei nº 8.666/93, correndo a despesa por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da cidade de Jaguaré (ES) para dirimir questões oriundas deste 
contrato, renunciando as partes a qualquer outro que lhes possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para 
todos os efeitos de direito.

Jaguaré (ES), xx de xxxxxxx de 2019.

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELIZEU RIBEIRO DE SOUZA - Gestor
CONTRATANTE

CONTRATADA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 000023/2019

MODELO DE CARTA PROPOSTA

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Objeto:
Valor estimado: R$ ............... (..................................................................)
Taxa de Administração (se positiva): ..% (.......................)
Percentual de Desconto (se negativo): ..% (.......................)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura do procedimento 
licitatório.

No preço já estão incluídas as despesas com direitos trabalhistas, encargos sociais, impostos 
e taxas ou fretes, que incidam ou venham a incidir, relacionados com a prestação dos serviços 
e todas as despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado.

Local e data.

__________________________________
Assinatura do responsável legal


