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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 - SRP 

Processo Licitatório Nº 3706/2015  

 
 

PREÂMBULO 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPI, Estado do Tocantins, através de seu 
secretário nomeado pelo Decreto Municipal nº 103/2015, de 21 de janeiro de 2015, na competência de Órgão 
Gerenciador, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos 
interessados a realização da licitação pública na Modalidade de PREGÃO, Forma PRESENCIAL para Registro de 
Preços, Tipo MENOR PREÇO (Menor Taxa de Administração), na data e horário abaixo indicado, visando o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA VIA CARTÃO MAGNÉTICO, que consiste na 
manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos e outros equipamentos (mecânica, elétrica, 
funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro, pinturas em geral e lavagem), com o 
fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição originais ou similares, e quando necessário 
transporte em suspenso por guincho socorro mecânico, através de um sistema informatizado para gestão de 
frota, próprio da contratada. 

 
Tal licitação está autorizada conforme consta nos autos do Processo Administrativo nº 3706/2015, com o 

intuito de selecionar a melhor proposta, obedecendo às condições estatuídas neste Edital e seus Anexos, por 
intermédio da Pregoeira Oficial da Prefeitura de Gurupi e sua Equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto 
Municipal nº 105/2016, de 25 de janeiro de 2016. 

 
Reger-se-á pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o 

Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente a Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos 
referidos diplomas legais. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO  
“PROPOSTA DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

DIA: 10 de MARÇO de 2016.  
HORÁRIO: 09:00 horas (horário local). 
LOCAL: na sala da Comissão Permanente de Licitações com sede Av. Pará, nº 1210-A, esquina com Rua 

Antônio Lisboa da Cruz (Antiga Rua 04), centro, CEP: 77.403-010, Gurupi - TO. 

 
O inteiro teor deste Edital e de seus anexos poderá ser requerido gratuitamente das 08h00min às 12h00min 

e das 14h00min às 18h00min, junto à Comissão Permanente de Licitações, no endereço descrito acima e/ou via 
e-mail: cplgurupi@hotmail.com  

 
Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Gurupi 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 horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação da 
Pregoeira em contrário. 

 
No local indicado acima serão realizados os procedimentos pertinentes ao Pregão relativos à:  

 Credenciamento do(s) representante(s) da(s) licitante(s);  

 Recebimento dos envelopes contendo a “Proposta de Preço” e “Documentos de Habilitação”;  

 Abertura do(s) envelope(s) “Proposta de Preço”;  

 Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances e Negociação dos Valores;  

 Registro de cadastro de reserva; 

 Atendimento ao benefício às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 
Individual; 

mailto:cplgurupi@hotmail.com
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 Abertura do(s) envelope(s) “Documentos de Habilitação” da(s) licitante(s) detentora(s) do(s) menor(es) 
preço(s); 

 Análise e Julgamento de Habilitação; 

 Adequação da Proposta de Preços; 

 Declaração de licitante vencedora e Adjudicação; 

 Elaboração, impressão e assinatura da Ata da Sessão; 

 Fase Recursal. 
 

As decisões da Pregoeira serão comunicadas mediante publicação no Site Oficial da Prefeitura 
(www.gurupi.to.gov.br) e nos murais da Prefeitura e da Comissão Permanente de Licitação, salvo com 
referência àquelas que lavradas em Ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes das licitantes 
presentes ao certame, ou, ainda, por intermédio de Ofício, desde que comprovado o seu recebimento, 
principalmente, quanto ao resultado de:  

a) Julgamento do Pregão;  
b) Recursos porventura interpostos. 

 
1. OBJETO E DEFINIÇÕES IMPORTANTES: 
1.1. Constitui objeto desta licitação o registro de preços para futura, eventual e parcelada contratação de 

empresa para prestação de serviços de gerenciamento de frota via cartão magnético;  
 
1.1.2. O referido gerenciamento consiste na manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotivos e 

outros equipamentos (mecânica, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, 
filtro, pinturas em geral e lavagem), com fornecimento de peças e acessórios de reposição originais ou 
similares, e quando necessário transporte em suspenso por guincho socorro mecânico, através de um 
sistema informatizado para gestão de frota, próprio da Fornecedora/Detentora, por meio de internet, 
compreendendo orçamento dos materiais e serviços especializados de manutenção através da rede de 
oficinas credenciadas pela Fornecedora/Detentora em conformidade com as especificações contidas neste 
Termo de Referência, para atender a frota de máquinas, veículos e outros equipamentos da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e demais órgãos participantes, na forma de Pregão Presencial, critério de 
julgamento Menor Preço (Menor Taxa de Administração), visando o Registro de Preços. 

 
1.2. O Órgão Gestor e os Órgãos Participantes não estão obrigados a adquirir a quantidade total ou parcial do 

objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as 
quantidades/valores, contido no Termo de Referência são estimativas. 

 
1.3. O uso do Sistema de Registro de Preços para esta prestação de serviços está fundamentado no Decreto nº 

7.892/2013, haja vista a impossibilidade de definir previamente a quantidade exata de eventos que serão 
necessários à utilização da referida prestação de serviços.  

 
1.4. Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 

prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 
 
1.5. Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para 

futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

 
1.6. Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do 

conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele 
decorrente; 

 
1.7. Órgão Participante - órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais 

do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços;  
 
1.8. Órgão Não Participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 

procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de 
preços. 

 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
2.1. Poderão participar deste processo licitatório as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto da licitação 

que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação de habilitação jurídica, fiscal, 
trabalhista e econômico-financeira, dentre outras constantes deste Edital e seus Anexos. 

 
2.2. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 
 
2.3. É vedada a participar da presente licitação as empresas: 

a) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, de recuperação judicial ou extrajudicial, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, nos moldes do art. 87, 
IV, da Lei 8.666/93, bem como aqueles relacionados no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

c) Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que seja 
sua forma de constituição; 

d) Que pertençam a servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
e) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;  
f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos 
em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

g) Estrangeiras que não funcionem no País. 
 
2.3.1. Nos termos do art. 33 da Lei nº 8.666/93 fica vedada à formação de consórcio, pois não tornará restrito 

o universo de possíveis licitantes individuais, por conseguinte, não ocasionará qualquer prejuízo à 
competitividade do certame; especialmente, porque o objeto da contratação não envolve questões de alta 
complexidade, múltiplas especialidades ou grande vulto econômico os quais por consequência, teriam o 
condão de afastar a participação isolada dos interessados.     

 
2.3.2. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente. A não 

observância das vedações contidas neste item é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita à pena de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme 
legislação vigente. 

 
2.4. Somente serão aceitas cópias de documentos que estejam legíveis. Não sendo aceitos documentos com 

rasuras, especialmente nas datas e assinaturas. 
 
2.4.1. À Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento sempre que tiver dúvida e 

julgar necessário.  
 
2.5. Será admitida a participação de licitantes que enviarem seus documentos para credenciamento, envelopes 

de proposta e documentos de habilitação via Correios ou outro meio de transporte desde que sejam 
recebidos em tempo hábil da realização do certame. Devendo ser observado o disposto no o item 3.2.s.s. 
deste edital.   

 
2.6. A Microempresa-ME e Empresa de Pequeno Porte-EPP que se fizerem participantes deste certame 

deverão estar devidamente enquadradas conforme a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, e cumprir as exigências deste Instrumento 
convocatório. 

 
2.7. O Microempreendedor Individual que se fizer participante deste pregão deverá estar em conformidade 

com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 128, de 19 de 
dezembro de 2008, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO (DOCUMENTOS FORA DO ENVELOPE): 
3.1. A(s) empresa(s) participante(s) deverá (ao) se apresentar-se para credenciamento junto à Pregoeira com 

apenas um representante, o qual deverá estar munido de DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OFICIAL COM 
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FOTO (RG, CNH ou Carteira de Categoria Profissional), sendo o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório no interesse da representada.  

 
3.1.1. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente este será 

admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, pela 
representada. 

 
3.1.2. Não será admitida a atuação de um único representante credenciado para mais de uma licitante. 
 
3.1.3. A licitante deverá apresentar devidamente preenchida em um Pen Drive a planilha contendo o 

Credenciamento Eletrônico “Planilha 01” (deverá ser preenchido apenas o espaço destacado na cor 
amarela, não podendo fazer nenhuma alteração no layout da planilha) fornecido juntamente com o Edital e 
seus respectivos anexos. 

 
3.2. A licitante que participar na forma prevista no item 2.5 deste Edital deverá cumprir com todas as 

exigências aqui contidas para participação. 
 
3.2.1. Neste caso deverão ser enviadas, fora dos referidos envelopes, a declaração de “Pleno Atendimento aos 

Requisitos de Habilitação” (Anexo III), “Declaração de Responsabilidades” (Anexo IV), cópia autenticada do 
Contrato Social de Constituição e posteriores Alterações, ou o a Alteração Contratual Consolidada, 
conforme o caso; cópia autenticada dos documentos de identidade com foto do proprietário ou sócios e 
Cartão de CNPJ.  

 
3.2.2. A falta destes documentos automaticamente eliminará a empresa do certame, e seus envelopes não 

serão reconhecidos. 
 
3.2.3. A Pregoeira e a Equipe de Apoio, bem como a Administração, não se responsabilizarão por envelopes de 

Documentação de Habilitação e Propostas de Preços endereçados via postal ou por outra forma, entregues 
em local diverso do local de realização deste Certame, ou que por outro motivo alheio a esta Comissão, não 
cheguem tempestivamente para serem reconhecidos.  

 
3.3. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação em via original, cópia 

autenticada ou apresentação de cópia acompanhada da original para conferência e autenticação pela 
Pregoeira ou Membros da Equipe de Apoio:  

 
3.3.1. Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: 

a) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com as alterações ou o contrato 
consolidado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documento de eleição de seus administradores;  

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova de diretoria em 
exercício;  

c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

d) Carta de Credenciamento, a critério do licitante (vide ANEXO II). 
 

Obs.1: O Sócio, o Proprietário ou o dirigente da empresa licitante, que possuir poderes para agir isoladamente 
em nome da empresa, está dispensado da apresentação do documento especificado no subitem 3.3.1 “d”.  

Obs.2: Os documentos relacionados dos subitens “a” ao “c” do subitem 3.3.1 não precisarão constar no 
envelope 02 “Documentos de Habilitação”, visto que deverão ser apresentados para o credenciamento 
neste Pregão. 

 
3.3.2. Se Representante Credenciado: 

a) Procuração (pública ou particular) da licitante com firma reconhecida, com prazo de validade em vigor, 
com poderes para que o procurador possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase do Pregão, 
notadamente para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao 
direito de interpor recursos; ou,  
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b) Carta de Credenciamento (vide Anexo II) com firma reconhecida, em papel timbrado da licitante (se 
tiver), com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase 
deste Pregão, notadamente para formular a proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou 
renunciar ao direito de interpor recursos; e 

c) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e posteriores Alterações, ou o a 
Alteração Contratual Consolidada, em vigor conforme o caso, ou cópia autenticada. 
 

Obs.: Os documentos contidos nos subitens “a” e “b” deverão ser emitidos pela pessoa expressamente 
responsável, constante do respectivo Estatuto ou Contrato Social e/ou alterações estatutárias ou 
contratuais com autonomia para tal investidura, ou seja, deverá estar acompanhado de documento que 
comprove a titularidade do outorgante. 

 
3.3.3. Se Empresa Individual: 

a) Registro comercial; 
b) Carta de Credenciamento (Anexo II). 

 
3.4. Dos benefícios da Lei Complementar 123/2006: 
3.4.1. A Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP para fazer jus aos benefícios da LC nº 

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, deverá apresentar Declaração de 
Enquadramento, conforme o caso, (vide Anexo V), acompanhada de comprovação de tal condição através 
da apresentação de CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução 
Normativa nº 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada 
no DOU de 22/05/2007) ou DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO VALIDADA PELA JUNTA COMERCIAL, ou 
outro documento que tenha a mesma comprovação,  AMBAS EXPEDIDAS A PARTIR DO MÊS DE JULHO DE 
2015, sob pena de não aceitabilidade. 

 
3.4.2. O não atendimento do disposto no item 3.4.1 implicará renúncia ao direito de fruir dos benefícios     

estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar nº 147/2014, na presente 
licitação. 

 
3.4.3. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão/Declaração da Junta Comercial. 
 
3.4.4. O Microempreendedor Individual para participar deve estar em conformidade com a Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, Lei 
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014. 

 
3.5. Das Declarações a serem apresentadas: 
3.5.1. Ainda no credenciamento, em momento oportuno, deverão ser entregues à Pregoeira os seguintes 

documentos:  
a) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no 

Anexo III (conforme exigência prevista no inciso VII, do artigo 4°, da lei nº 10.520/02);  
b) Declaração de Responsabilidades constante no Anexo IV do Edital. 

 
3.5.2. A não apresentação das declarações citadas nas alinhas “a” e “b” do item anterior, implicará na exclusão 

do licitante, salvo se o representante credenciado declarar na sessão pública, expressamente, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e responsabilidades. 

 
3.5.2.1. Ocorrendo a hipótese descrita no subitem anterior a Pregoeira solicitará da Equipe de Apoio a 

expedição da declaração que deverá ser assinada pelo representante da licitante devidamente credenciado, 
sendo a mesma juntada aos autos. 

 
3.5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta 

sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente. 
 
3.6. Do Reconhecimento de Firma: 
3.6.1. Se o reconhecimento de firma for da pessoa física, o instrumento/documento deve estar acompanhado 

do Ato Constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante. 
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3.6.2. Se o reconhecimento de firma for da pessoa jurídica (empresa licitante), fica dispensada a apresentação 
do Ato Constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do signatário.  

 
3.6.3. O representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de pessoa 

física ou jurídica (empresa licitante) atualizado, pois, caso o outorgante não faça mais parte da sociedade, a 
empresa será inabilitada na fase de “Habilitação”.  

 
3.6.4. Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a procuração 

(pública ou particular) ou a Carta de Credenciamento (Anexo II), a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa inabilitada na fase de “Habilitação”.  

 
3.7. Das Disposições Gerais do Credenciamento: 
3.7.1. O representante da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará impedido de participar da 

fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao 
direito de interposição de recursos, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos 
envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativa a este Pregão. 

 
3.7.2. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, no entanto participará do certame 

competindo com sua proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.  
 
3.8. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento (estatuto, 

contrato social etc.), a Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação ou outro 
documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco esteja dentro dos envelopes de Proposta 
ou de Habilitação, poderão ser retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que 
procederá ao novo lacramento do envelope.  

 
3.8.1. Na fase de credenciamento será permitida ao representante da empresa licitante retirar os documentos 

necessários que porventura estejam dentro dos envelopes de proposta e/ou de habilitação para 
providenciar as cópias com a finalidade de complementar a documentação para o credenciamento, 
devendo em seguida lacrar os referidos envelopes.  

 
3.9. Após o encerramento da fase de credenciamento, não será permitida a participação de retardatários, 

salvo, na condição de ouvintes. 
 

3.10. Em caso excepcional, a empresa licitante poderá substituir o representante credenciado, apresentando 
novo credenciamento, obedecendo as exigências pertinentes ao feito. 

 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
4.1. A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues à Pregoeira no local, dia e 

hora designada para a abertura da sessão pública deste certame, ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres, respectivamente: 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016-SRP 
Prefeitura Municipal de Gurupi 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ____________________ 
CNPJ: ________________________________________ 
ENDEREÇO: ___________________________________ 
FONE/FAX:  ___________________________________ 

 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2016-SRP 

Prefeitura Municipal de Gurupi 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ______________________ 
CNPJ: __________________________________________ 
ENDEREÇO: _____________________________________ 
FONE/FAX: _____________________________________ 

4.2. Em momento oportuno descrito neste Edital, os licitantes deverão entregar o envelope de Proposta de 
Preços (Envelope 01) e o Envelope de Documentos de Habilitação (Envelope 02).  

 
4.3. Caso ocorra à abertura do envelope 02 (documentos de Habilitação) antes do envelope 01 (proposta de 

preço), por equívoco desta Comissão ou falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele 
novamente lacrado sem análise do seu conteúdo e rubricado por todos os presentes. 
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4.3.1. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que não 
cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não será motivo para 
exclusão do procedimento licitatório.  

 
4.4. Para agilização dos trabalhos solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço 

completo, e-mail e os números do fax e telefone. 
 
5.  DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “01”: 
5.1. A proposta comercial deverá ser apresentada em modelo próprio (Ver Anexo VIII), contendo as 

informações exigidas neste Edital, no Termo de Referência, em uma via impressa, em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante 
legal do licitante proponente. 

 
5.1.1. Para otimização da sessão solicita-se que apresentem devidamente preenchida a Proposta Eletrônica 

“Planilha 02”, fornecida junto com o Edital, em um Pen Drive. No preenchimento da planilha deverá ser 
utilizado o ponto nas casas de milhar e a vírgula nas casas decimais, onde deverão ser preenchidas apenas 
as planilhas destacadas na cor amarela. 

 
5.2.  A proposta de preço deverá conter, dentre outros, os seguintes elementos: 

a) Razão Social, nome de fantasia, endereço completo, CNPJ e inscrição estadual e municipal, os números 
de telefone e fax, banco, agência, conta corrente e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, para 
contato; 

b) Número do Pregão e do Processo Administrativo; 
c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente Licitação em conformidade com as 

especificações do Anexo I deste Edital; 
d) A proposta deverá conter expressamente o percentual a ser cobrado a título de TAXA DE 

ADMINSTRAÇÃO, com duas casas decimais, que deverá ser aplicada sob o valor total estimado dos 
serviços/peças objeto deste edital, descritos no item 5 do Anexo I – Termo de Referência, contendo a 
especificação detalhada e demais elementos pertinentes, para o fiel atendimento do objeto. Custos 
omitidos serão considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse 
ou qualquer outro título, devendo os objetos ser fornecidos sem ônus adicionais. A proposta deverá 
conter todos os seus elementos constitutivos, para que seja verificada a compatibilidade com as 
especificações do Anexo I – Termo de Referência; 

e) Declaração do prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da 
sua apresentação; 

f) Forma de pagamento; 
g) Dados da pessoa competente para assinar a ARP/Instrumento Contratual; 
h) Outras informações pertinentes acerca do objeto e as contidas no modelo de proposta. 

 
5.2.1. Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico a pregoeira poderá efetuar 

pesquisa por meio de consulta ao respectivo site oficial.  
 

5.3. Deverão estar incluídos nos valores (Taxa de Administração) ofertados na proposta, todos os custos dentre 
eles, os encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, para a prestação do serviço/objeto e todas as demais despesas necessárias para o bom 
andamento em cumprimento ao objeto ora licitado.  

 
5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação ao 

preço (taxa), pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais.  
 
5.5. Havendo divergência entre as taxas, expressos em algarismos e por extenso será considerado este último. 
 
5.6. Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa (sócios) deva assinar os 

documentos (conjuntamente) em nome da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida a proposta 
apresentada para fins de participação deste Pregão, sendo a proposta desclassificada.  
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5.7. Os preços (Taxa de Administração) ofertados nas propostas, ou negociados com a pregoeira, serão 
considerados completos e suficientes para o cumprimento do objeto desta licitação, não sendo admitidos, 
posteriormente, alegações de enganos, erros, distrações ou má interpretação por parte da licitante, na 
apresentação da proposta, como justificativas ou reivindicações de quaisquer acréscimos, pagamento 
adicional ou solicitações de reembolsos ou indenizações de qualquer natureza. 

  
5.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda os manifestamente 
inexequíveis, comparados aos preços de mercado. 

 
5.8.1.  A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e 

que não afetem ao seu conteúdo. 
 
5.9. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta por parte do licitante, 

implicará a submissão às normas constantes da legislação que rege o objeto e às condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 

 
5.10. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
5.11. A falta de data e/ou rubrica na proposta apresentada poderá ser suprida pelo representante credenciado, 

com poderes para esse ato, presente na sessão de abertura dos envelopes de proposta. 
 
5.12. Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não 

prevista neste Edital. 
 
5.13. Caso as propostas apresentadas pelas licitantes, devidamente credenciadas, sejam todas desclassificadas, 

a pregoeira poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, com 
fundamento no art. 9º da Lei nº 10.520/02 e no artigo 48, §3º da Lei 8666/93. 

 
6.  DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “02”:  
6.1.  Para fins de Habilitação as empresas deverão apresentar os documentos elencados a seguir. 
 
6.1.1. DECLARAÇÃO de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 
9.854/99). Conforme modelo sugestivo de declaração (Anexo VII). 

 
6.1.2. DECLARAÇÃO expressa da licitante de INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO, bem 

como de não ter recebido de nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Gurupi, 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a 
Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com 
a Administração Federal, Estadual e Municipal. Conforme modelo sugestivo de declaração (Anexo VI). 

 
6.2.  Regularidade Jurídica: 
6.2.1.  Comprovante de registro em Junta Comercial ou em Cartório de Registro Civil, em caso de Empresa 

Individual. 
 
6.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações em vigor ou respectiva Consolidação, 

devidamente registrado na Junta Comercial, ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se 
tratando de Sociedades Empresariais; e no caso de Sociedade de Ações, acompanhado de documentos de 
eleição dos atuais administradores. 

 
6.2.3. Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se 

de Sociedades Civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício. 
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6.2.4. Decreto de Autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
6.2.5. Os documentos relacionados nos subitens 6.2.1 a 6.2.4 não precisarão constar do Envelope 02 - 

“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
6.3.  Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
6.3.1. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União. Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 02 de outubro de 
2014, ou outra equivalente na forma da Lei; 

 
6.3.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Estadual; 
 
6.3.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 

 

6.3.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente válida, emitida 
pela Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o FGTS; 

 
6.3.5. Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de inscrição no 

Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  
 
6.3.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
6.3.7. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, de acordo com a 
Lei nº 12.440, de 07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma da lei; 

 
6.4. Qualificação Econômica – Financeira: 
6.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, na forma da Lei nº 

11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com antecedência máxima de 60 
(sessenta) dias da data de abertura dos envelopes, quando não constar em seu corpo à validade. 

 
6.5. Qualificação técnica (ART. 30 da Lei Federal nº 8.666/93): 
6.5.1. Apresentar Atestado(s) de capacidade técnica, de bom desempenho em serviços similares por pessoas 

jurídicas de natureza pública ou privada, comprovando aptidão do licitante para o desempenho de 
atividade compatível com o objeto da licitação. 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 
7.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada 

por meio de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, 
desde que acompanhadas dos originais para conferência e autenticação por parte da Pregoeira e da Equipe 
de Apoio. 

 
7.2. Os documentos apresentados deverão ser 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 a matriz e filial.  
 
7.3. Caso seja necessário que um dos estabelecimentos da licitante, que não a participante da licitação, execute 

o futuro contrato, por caso fortuito ou de força maior, deverá ser apresentada toda a documentação de 
ambos os estabelecimentos, atendendo o disposto quanto à habilitação exigida neste edital. Será 
necessária ainda, justificativa formalizada e aprovada pela Administração. Devendo os documentos 
apresentados ser juntados aos autos, observando-se os preceitos legais pertinentes. 
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7.4. Os documentos emitidos via Internet serão considerados como originais e poderão ter sua autenticidade 
aferida pela Pregoeira ou Equipe de Apoio, através dos endereços/páginas eletrônicas dos órgãos 
emissores.  

 
7.4.1. Para efeito de regularidade, constatando-se divergência entre o documento apresentado e o disponível 

no endereço eletrônico do órgão emissor, prevalecerá o constante deste último, ainda que emitido 
posteriormente ao primeiro.  

 
7.5. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, estas serão consideradas 

vencidas 60 (sessenta) dias após sua emissão. 
 
7.6. Serão inabilitadas as empresas que apresentarem em desacordo, os documentos necessários à habilitação, 

bem como, as empresas que estiverem sob processo de falência e as que estiverem cumprindo as 
penalidades previstas nos Incisos III e IV do Art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
7.7. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na 

presente licitação, (exceto quanto à eventualidade da falta de quaisquer das declarações, as quais, ou a 
qual pode ser firmada na própria sessão pelo representante credenciado da licitante), ou os apresentarem 
em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior. 

 
7.8. Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua estrangeira, deverão ser 

traduzidos para o português por tradutor público juramentado e autenticados por autoridade brasileira no 
país de origem. 

 
7.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no art. 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14.12.2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput da Lei Complementar n

o
 

123/2006). 
 
7.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, quando requerido pelo licitante, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativa, exceto nos casos de urgência na contratação ou de prazo insuficiente para 
o empenho, devidamente justificados no processo (art. 43, §1 º da Lei Complementar n.º 123/2006). 

 
7.9.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na exclusão do 

Certame, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, sendo facultado ao 
Órgão Gestor desta Licitação convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura da ARP, ou revogar a licitação (art. 43, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006). 

 
7.10. Ocorrendo a inabilitação de todas as licitantes participantes, poderá a pregoeira fixar o prazo de 08 (oito) 

dias úteis para a apresentação de nova documentação, com fundamento no art. 9º da Lei nº 10.520/02 e 
artigo 48, §3º da Lei 8666/93; 

 
8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DO CERTAME: 
8.1. No dia, horário e local indicado no Preâmbulo deste Edital será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos representantes ou prepostos das empresas interessados 
em participar do certame, através dos documentos exigidos para tal, a fim de comprovar a existência dos 
poderes necessários para formulação de propostas e para a prática dos atos inerentes ao certame 
licitacional. 

 
8.1.1. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão, a pedido, à Pregoeira a Declaração de 

Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Anexo III) e Declaração de Responsabilidades (Anexo IV). 
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8.1.2. Deverão ser entregues, após solicitação, à Pregoeira ou membro da Equipe de Apoio, os “Envelopes 01 e 
02”, devidamente lacrados e vistados, contendo a Proposta de Preços (Taxa de Administração) e os 
Documentos de Habilitação, respectivamente. 

 
8.1.3. Encerrada a fase de credenciamento das licitantes, a Pregoeira anunciará que não serão aceitos novos 

proponentes, visto que se realizará a abertura dos envelopes de proposta para fins de análise e 
classificação. 

 
8.1.4. A Pregoeira durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que 

julgar necessárias, a fim de por ordem ao certame. 
 
8.2. Da Análise e da Classificação das propostas de preços: 
8.2.1. Aberto os envelopes contendo as propostas, esta será analisada pela Pregoeira e Equipe de Apoio sendo 

observado o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como disposto no 
art. 48 da Lei nº 8.666/93, com fins de classificação das mesmas, respeitando a taxa máxima permitida de 
3% (Três por cento) apurada pelo setor de compras deste município. 

 
8.2.2. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, na qual será considerada a taxa de 

administração apresentadas para os lances verbais, com observância dos seguintes critérios: 
a) Seleção da proposta de menor taxa administrativa e as demais correspondentes até 10% superiores 

àquela; 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas 

as propostas que apresentarem as menores taxas administrativas, até o máximo de 03 (três) a depender 
do número de licitantes; 

c) No caso de empate nas taxas apresentadas, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 

d) Será admitida taxa de administração menor que zero (Taxa Negativa), a qual deverá ser convertida em 
percentual de DESCONTO a serem aplicados sobre o valor total da nota fiscal.  
 

8.2.3. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) O objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital e seus anexos; 
b) Apresentem preços/taxas de administração baseados exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
c) Apresentem preços/taxa de administração inexequíveis (Art. 48, II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 
8.666/93). 

 
8.2.4. Caso sejam manifestamente inexequíveis os valores/taxas de administração, antes de desclassificar a 

oferta, a Pregoeira estabelecerá prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu preço/taxa de 
administração, admitindo-se, para tanto:  
a) Apresentação de Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração;  
b) Apresentação de Contrato ou outro Ato de mesmo teor, ainda que em execução, com preços/taxas de 

administração semelhantes; ou;  
c) Declaração expressa em sessão, que será relatada na ata da sessão acerca de que seu o valor/taxa de 

administração constante de sua proposta estão corretos. 
 
8.2.4.1. A licitante que ofertar preço questionado acerca de sua exequibilidade pela Pregoeira, em que o 

representante declare manter sua proposta conforme “c” do item anterior, ou que não demonstre 
posteriormente a sua exequibilidade, se sujeita às penalidades administrativas pela não manutenção da 
proposta posteriormente.  

 
8.2.5. Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim, 

sucessivamente, para ordenação das propostas para realização dos lances. 
 
8.2.6. Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta seja classificada, a 

Pregoeira dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de lances verbais, aplicando os 
dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à negociação quanto ao menor 
preço/taxa de administração, à habilitação e à adjudicação.  
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8.3. Da fase dos lances verbais: 
8.3.1. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas classificadas, a formular lances verbais 

de forma sequencial, a partir do autor da proposta classificada de maior preço/taxa de administração e os 
demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços 
(art. 45, § 2º da Lei nº 8.666/93). 

 
8.3.2. Iniciada a etapa de lances o uso de celulares, notebooks ou similares será restrito, salvo quando 

previamente autorizado pela Pregoeira. 
 
8.3.3. Os lances verbais deverão ser formulados em valores/percentuais distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta/taxa de administração de menor percentual sendo observada a redução livre entre os lances 
verbais. 

 
8.3.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela Pregoeira, implicará a 

exclusão/desistência da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 
8.3.5. A etapa de lances verbais será considerada encerrada quando, no momento dos lances houver apenas 

dois licitantes participantes da referida fase e um deles declinar da formulação de lances. 
 
8.3.5.1. Neste momento será assegurado a licitante que se enquadre como ME ou EPP o direito de preferência 

no caso do empate que tratam os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, sendo 
observado o disposto a seguir. 

 
8.4. Do direito de preferência da Microempresa ou EPP: 
8.4.1. Encerrada a etapa de lances verbais para cada item, serão ordenadas as propostas na ordem decrescente 

de valores, considerando-se para a classificação o último preço ofertado.  
 
8.4.2. Com base na classificação das propostas que trata o item anterior, e por ocasião da participação de 

licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurada a estas a 
preferência de contratação, sendo-lhes concedida a oportunidade de ofertar o menor preço em relação 
àquele lançado pela licitante não qualificada nas referidas categorias, observadas as seguintes regras:  

 
8.4.3. A Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor 

valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao valor da proposta 
melhor classificada, para que apresente preço inferior a esta, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão do direito de preferência. Podendo a Pregoeira negociar o valor ofertado a fim de reduzir ainda 
mais o preço. Posteriormente, será adjudicado em seu favor o item/objeto licitado. 

 
8.4.4. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão 

convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as 
microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, cujos valores das propostas se enquadrem 
na condição indicada no item 8.4.3.  

 
8.4.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontre em situação do empate previsto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 
8.4.5.1. Não será aplicado o sorteio disposto no item anterior quando os lances equivalentes não são 

considerados iguais, sendo classificados conforme a ordem de apresentação pelas licitantes.  
 
8.4.6. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item 8.4.1 seja 

microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, 
desde logo, à negociação do preço. 

 
8.5. Da Negociação do Valor/Taxa de Administração: 
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8.5.1.  A Pregoeira poderá negociar com o autor, da oferta de menor valor/taxa obtida com base nas 
disposições dos itens 8.4.3 e 8.4.4, ou na falta destas, com base na classificação de que trata o item 8.4.1 
quando encerrada a rodada de lances ofertados, com vistas à redução do preço/taxa de administração. 

 
8.5.2. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço 

e o valor estimado para a contração constante nos autos, passando-se, desde logo, à negociação do preço, 
sendo observado o direito de preferência de contratação atribuído às licitantes qualificadas como micro 
empresa ou empresa de pequeno porte.  

 
8.6. Da Aceitabilidade do Preço: 
8.6.1. A Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço/taxa de administração, decidindo 

motivadamente a respeito da sua aceitabilidade, havendo ou não a negociação.  
 

8.6.2. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo Departamento de Compras ou pelo órgão licitante, 
com base na planilha estimativa de valores, juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

 

8.6.3. A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3°, III, da Lei nº 
10.520/02, tendo como base o parâmetro mercadológico constante da planilha de custos elaborada pelo 
Departamento de Compras mediante orçamentos fornecidos por empresas do ramo, na fase interna da 
licitação.  

 

8.6.4. Na falta de valor estimado para o objeto, quando for o caso, poderá a Pregoeira e a Equipe de Apoio 
realizar pesquisa local ou via internet, bem como se basear nos valores constantes das propostas 
apresentadas, conforme o caso, e se for conveniente ao certame, com o intuito de não deixar o objeto 
resultar como fracassado. 

 
8.6.5. Se a oferta não for aceitável, a licitante terá sua proposta desclassificada, fazendo constar em ata o 

motivo conforme o caso considerando-se cada item, procedendo-se ao exame da oferta subsequente e, 
assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta aceitável.  

 

8.6.6. Superada a fase de lances e de negociação, considerada aceitável a oferta de menor preço/taxa de 
administração, encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, temos a licitante na situação de 
vencedora provisória. 

 
8.7. Da Habilitação e da Declaração de Licitante Vencedora: 
8.7.1. Na condição de vencedora provisória, a Pregoeira procederá à abertura do envelope nº 02 contendo os 

documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento 
das condições fixadas neste Edital. 

 
8.7.2. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

considerada habilitada e declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto. 
 
8.7.3. Se a licitante desatender as exigências de habilitação, será considerada inabilitada. Sendo registrado na 

sessão, fazendo constar em ata, o motivo da inabilitação conforme o caso.  
 
8.7.4. Ocorrendo a hipótese do item anterior, a Pregoeira, respeitada a ordem de classificação das propostas, 

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade.  

 
8.7.5. Sendo a oferta aceita, serão verificadas as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 
8.8. Das Demais Condições do Procedimento da Sessão: 
8.8.1. A Pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes a composição de preços/taxas, 

individualizadas por secretaria (Órgãos Gestor e Participantes), bem como os demais esclarecimentos que 
julgar necessários. 
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8.8.2. A licitante vencedora deverá se possível for, apresentar proposta com valores/taxa de administração 
realinhada conforme fechamento da etapa de lances e/ou negociação, preferencialmente no ato da sessão, 
ou em até 02 (dois) dias úteis após o encerramento do certame. 

 
8.8.3. A licitante que tiver a intenção de interposição de recurso quanto à decisão da Pregoeira e da Equipe de 

Apoio, deverá declarar em sessão observando o item 9 deste Edital. 
 
8.8.4. Todas as propostas das licitantes participantes do certame e a documentação de habilitação da(s) 

licitante(s) vencedora(s) serão devidamente juntadas aos autos. 
 
8.8.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes poderão, a critério da 

Pregoeira e da Equipe de Apoio, ficar retidos em seu poder, lacrados e rubricados em seu lacre pela 
Pregoeira, pelos Membros da Equipe de Apoio e licitantes presentes, pelo prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
após a publicação da homologação do certame hipótese em que, decorrido o prazo, poderão ser recolhidos 
pelos respectivos representantes ou serão devidamente inutilizados.   

 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar de forma imediata e motivada, sua intenção 

de recorrer. 
 
9.1.1. Dos atos praticados pela Pregoeira no presente processo licitatório cabe recurso, sendo a manifestação 

da intenção de interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese das suas 
razões, devendo os interessados juntar os memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis.  

 
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a preclusão do direito de recurso, 

a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do Processo 
à autoridade competente para a homologação. 

 
9.3. Havendo manifestação e motivação de interposição de recursos, ficam as demais licitantes desde logo 

intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr, automaticamente, 
do prazo do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos Autos. (art. 4º, inciso 
XVIII da Lei nº 10.520, de 17.07.2002). 

 
9.4. Os memoriais dos recursos e contrarrazões dos recursos deverão ser dirigidos à Pregoeira e protocolizados 

no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Gurupi - TO, situada na Rod. BR 242, KM 407, saída para a 
cidade de Peixe, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, 
CEP: 77.410-970. Fone: (063) 3301-4313. 

 
9.5. Cabe à Pregoeira receber, examinar e decidir os recursos devidamente interpostos, que poderá 

reconsiderar a sua decisão, ou caso mantenha sua decisão, encaminhá-lo devidamente informado à 
Autoridade Superior Competente para decidir sobre a aceitabilidade, mediante requisição da recorrente. 

 
9.5.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente 

adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 
9.6. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão efeito suspensivo, 

não o sendo nos demais casos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 
interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 

 
9.7. Dar-se-á conhecimento aos interessados da decisão dos recursos por intermédio de e-mail, por meio de 

publicação no site www.gurupi.to.gov.br ou outro meio, conforme o caso. 
 
10.  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:  
10.1. Inexistindo manifestação recursal, constatando-se o atendimento pleno às exigências do Edital, será a 

licitante declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado pela Pregoeira o objeto da presente licitação. 
 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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10.1.1. A adjudicação será feita considerando-se o menor preço/taxa de administração ofertada em fase de 
lances ou negociação, conforme o caso. 

 
10.1.2. Posteriormente, será o procedimento licitatório encaminhado à apreciação da Procuradoria Jurídica e 

do Controle Interno. 
 
10.1.3. Após as respectivas análises, sendo estas favoráveis, será o processo remetido à Pregoeira para juntada 

do Despacho de Adjudicação e posteriormente à Autoridade competente para ratificação da adjudicação do 
objeto, através da homologação do resultado final do Pregão, e juntada dos demais atos posteriores 
pertinentes. 

 
10.1.4. Havendo interposição de recurso, e não ocorrendo a reconsideração da Pregoeira, esta instruirá os 

autos e os encaminhará à Autoridade Competente para conhecimento e decisão final. 
 
10.1.4.1. Sendo os recursos devidamente decididos, constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

Autoridade Competente, ao mesmo tempo, adjudicará respectivamente o objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório. 

 
10.2. Se a licitante vencedora não executar o objeto dentro do prazo e condições especificados na proposta, 

sem justificativa, que deverá ser por escrito, aceita pela respectiva Autoridade Administrativa Competente, 
caducará seu direito de vencedora, fato que sujeitará o licitante às penalidades aludidas neste Edital. 

 
10.2.1. Ocorrendo à hipótese prevista no subitem 10.2 o objeto da presente licitação poderá ser adjudicado às 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nas mesmas condições propostas pela licitante 
vencedora. 

 
10.3. No caso de desistência expressa da prestação dos serviços, caso seja necessário, a Autoridade 

Competente convocará o licitante classificado em segundo lugar para apresentar-se a execução dos 
serviços, devendo ser observadas e cumpridas todas as exigências contidas neste Edital, no Termo de 
Referência e no Instrumento Contratual a ser devidamente firmado. 

 
11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, DA SUA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE E DO CADASTRO DE RESERVA 

DE FORNECEDORES: 
 
11.1. Da Formalização da ARP: 
11.1.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, o fornecedor mais bem classificado será 

convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, conforme a Minuta (Anexo X) deste Edital, firmado o 
compromisso de fornecimento nas condições ali estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de 
publicidade. 

 
11.1.2. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços-ARP, nas condições 

previstas no Termo de Referência, no Edital e na Minuta da ARP. 
 
11.1.3. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, 

com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração, carta de credenciamento ou 
contrato social, acompanhados de documento de identidade com foto. 

 
11.1.4. A(s) licitante(s) vencedora(s) do certame será (ão) convocada(s) para assinar a ARP por e-mail, por ofício 

ou ato administrativo do órgão competente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento 
da convocação. 

 
11.1.4.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, 

antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pelo 
Órgão competente. 

 
11.1.4.2. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado ou 

havendo recusa em fazê-lo, dela será excluída, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis. 
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11.1.4.3. É facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, quando a proponente vencedora 
não atender à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, 
respeitada a ordem de classificação para, fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas em edital e demais cominações legais. 

  
11.2. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços e da sua Publicidade: 
11.2.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da 

publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e inciso III do §3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
11.2.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins-DOE, e 

a sua íntegra, após assinada e publicada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante sua vigência. 

 
11.3. Do Cadastro de Reserva de Fornecedores da ARP: 
11.3.1.  Será incluído na ARP na forma de anexo o registro de preços dos licitantes que aceitarem cotar o 

objeto com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação de ordem da última 
proposta apresentada pelas respectivas licitantes durante a fase competitiva do certame, excluído o 
percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no 
art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.  

 
11.3.2. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso 

de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, e sucessivamente, nas hipóteses 
previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.  

 
11.3.3.  A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o subitem anterior 

será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando 
houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 
do mesmo Decreto.  

 
11.4.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º 

do art. 65 da Lei nº 8.666/93, conforme dispõe o art. 12, § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013.  
 
11.5. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela 

poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo 
assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

 
11.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) deste certame, 

farão parte integrante da ARP, independente de transcrição. 
 
12. DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): 
12.1. Após a homologação da licitação e consequentemente firmada e publicada a ARP, a contratação com o(s) 

fornecedor(es) registrado(s) poderá ser formalizada pelo Órgão Gerenciador e/ou Órgãos Participantes, por 
intermédio de Instrumento Contratual (Ver Minuta Anexo IX), emissão de Nota de Empenho de despesa, 
ou Autorização de Compra ou outro instrumento hábil, conforme o Caput do art. 62, c/c com o §4º do 
mesmo artigo da Lei nº 8.666/93. 

 
12.2. No caso de ser firmado Instrumento Contratual, a autoridade competente convocará a adjudicatária para 

assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
do ato convocatório, devendo observar e cumprir as exigências contidas neste Edital e seus anexos, 
ressaltando-se em especial as exigências deste capítulo. 

 
12.2.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) do Registro de Preços  deverá ser assinado no prazo de validade da Ata 

de Registro de Preços, seja firmado pelo Órgão Gerenciador/Órgãos Participantes ou por Órgãos Não-
Participantes. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art62
http://www.gurupi.to.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art62
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12.3. O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser rescindido a 
qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos 
motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93.  

 
13. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP:  
a) 13.1.  A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP serão efetuados pelo servidor Sr. Aitemem 

Salim, Diretor administrativo, telefone para contato: 3315-0070 e-mail: aslibano@globomail.com, 
observando-se no que couber ao fiscal, as obrigações elencadas no Termo de Referência, na 
ARP/CONTRATO, atribuídas ao Órgão Solicitante, bem como as disposições do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e 
as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto. 

 

13.2.  Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao atendimento do objeto, deverão ser prontamente 
atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Gerenciador. 

 

13.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Gerenciador não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Fornecedora, durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

 
13.3.1. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a entrega do objeto e vigência da ARP, não 

poderá ser invocada para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações assumidas para a 
execução do objeto.  

 

13.4. A comunicação entre a Fiscalização e a Fornecedora será realizada através de correspondência oficial e 
anotações ou registros acerca da execução do objeto.  

 
14. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA ARP: 
14.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, as obrigações das partes estão 

elencadas no item 15 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital e na ARP a ser firmada conforme 
Minuta (Anexo X). 

 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE RECURSOS E VALORES ESTIMADOS POR SECRETARIAS: 
15.1.  As despesas decorrentes do atendimento desta Licitação correrão à conta dos recursos específicos 

consignados nas dotações orçamentárias vigentes, afetas ao Órgão Gerenciador, Órgãos Participantes e, em 
caso de adesão Órgão Não Participantes. 

 
15.2. Os valores Estimados por Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, estão apresentados na tabela 

abaixo: 
 

Nº de 
Ordem 

ITEM: 01 – Órgão Gerenciador 
ITENS: 02 A 10 - Órgãos Participantes 

CNPJ Valor Estimado 

01 Secretaria Municipal de Infraestrutura 17.590.843/0001-98 2.800.000,00 

02 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 17.590.743/0001-61 150.000,00 

03 Fundo Municipal de Assistência Social          14.764.485/0001-02 180.000,00 

04 Secretaria Municipal de Educação 17.527.397/0001-77 570.000,00 

05 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 17.527.365/0001-71 17.000,00 

06 Secretaria Municipal de Comunicação            17.526.493/0001-09 26.000,00 

07 Secret. Munic. Produção, Cooper. e Meio Ambiente 17.718.507/0001-88 1.000.000,00 

08 Fundo Municipal de Saúde  11.336.672/0001-99 700.000,00 

09 Secretaria Municipal de Administração 17.718.490/0001-69 14.500,00 

10 Gabinete do Prefeito 17.544.962/0001-04 60.000,00 

  TOTAL 5.517.500,00 

 
15.2.1. Os estimativos relacionados acima não gera qualquer tipo de obrigação aos Órgãos 

Gerenciador/Participantes, podendo o Município solicitar o serviço de acordo com suas necessidades e 
conveniência obedecendo à legislação pertinente.  

 

mailto:aslibano@globomail.com
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16.  DA FORMA, DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 
16.1. Da Forma de Execução do Objeto: 
16.1.1. A prestação dos serviços licitados deverá ser executada segundo os termos deste instrumento e seus 

respectivos anexos, compreendendo o desenvolvimento das tarefas a seguir elencadas; 
 
16.1.2. A empresa vencedora deverá credenciar no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura da 

ARP/CONTRATO e manter, sob pena de rescisão, no mínimo 3 (três) estabelecimentos de 
oficinas/concessionárias/lojas/Centros Automotivos e outras necessárias, para cada compra e/ou serviço a 
ser executado, devidamente equipados para aceitar as transações do seu sistema, em especial no Estado 
do Tocantins, Goiás e DF, com prioridade nos seguintes municípios: Gurupi, Palmas, Goiânia e Brasília, 
para atender o mínimo de orçamento exigido no item 16.1.5 deste Instrumento Convocatório, bem como, 
se necessário for, acrescentar novos credenciados em todo território nacional. 

 
16.1.3. Os serviços deverão ser prestados através de sistema de gerenciamento integrado em ambiente on-

line e mediante a utilização de cartões individuais com senha que viabilizem a captura de dados e 
processamento de informações de cada veículo, de modo que venha a permitir o gerenciamento, abertura 
de pedidos de serviços, análise dos orçamentos, bem como emitir relatórios que possibilitem análise pelo 
Órgão Gerenciador/Participantes. 

 
16.1.4. A Fornecedora/Detentora deverá dispor de redes de estabelecimentos credenciados e deve ter em seu 

cadastro empresas de fornecimento de peças e prestação de serviços em manutenção preventiva e 
corretiva nas áreas de mecânica em geral, sistemas elétricos, funilaria, alinhamento, balanceamento e 
suspensão em geral, serviços de chaveiro, vidros, borracharias, lavagem, enfim, todos os componentes dos 
veículos e equipamentos especificados na tabela constante do item 5 do Termo de Referência, inclusive de 
veículos que venham a ser incorporados à frota durante a vigência contratual, e fornecimento de peças de 
modo ainda a permitir o cadastro de novos estabelecimentos prestadores de serviços de manutenção e 
fornecimento de peças, este deve ser realizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do pedido 
oficial do Órgão Gestor da ARP. 

 
16.1.5. A execução dos serviços somente considerar-se-á AUTORIZADA, após cotação de no mínimo 03 (três) 

orçamentos/cotações para os serviços e/ou aquisições a serem realizados, dentre os estabelecimentos 
credenciados em cada localidade, salvo quando houver número inferior de estabelecimentos que prestem o 
serviço/compra necessitado, e emissão/autorização de ordem de serviço/compra pelo Órgão 
Gerenciador/Participantes, a qual será encaminhada pelo servidor responsável correspondente. 

 
16.1.6. O sistema da Fornecedora/Detentora, deverá disponibilizar relatórios por veículo, contendo no mínimo 

os seguintes dados: identificação do veículo (placa, marca/modelo, ano de fabricação, cor), preço unitário 
do produto/serviço adquirido, valor cobrado, quilometragem do veículo (hodômetro), nome da empresa 
atendente, endereço, data e hora do serviço para cada veículo. 

 
16.1.7. Deverá Permitir consulta e emissão de relatórios de identificação da rede credenciada, no mínimo 3 

(três) para cada compra e/ou serviço a ser executado, bem como o credenciamento de nova 
oficinas/concessionárias a pedido do Órgão Gerenciador, respeitadas as condições de credenciamento 
estabelecidas pela Fornecedora/Detentora. 

 
16.1.8. Deverá Disponibilizar acesso ao Sistema AUDATEX ou outro instrumento hábil similar, que possibilita 

que o gestor/fiscal efetue consulta on line, tanto à tabela de preços dos fabricantes de peças, quanto à 
tabela de tempos de mão de obra padrão dos veículos e equipamentos. 

 
16.1.9. O valor a ser pago pelas peças e/ou serviços, que deverão constar do orçamento, será conferido pelo 

Órgão Gerenciador/Órgão Participante (conforme o caso), a qual verificará se estes correspondem aos 
preços da tabela do fabricante ou quando similar, se estão condizentes aos praticados no mercado e se, aos 
mesmos, foram aplicados às taxas adjudicadas e contratadas. 

 
16.1.10. Deverá fornecer a possibilidades de inclusão e/ou exclusão de veículos e/ou condutores, além da 

manutenção e conservação do histórico dos veículos e condutores cadastrados anteriormente, para 
posterior consulta, se necessários. 
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16.1.11. Cada veículo deverá possuir cartão único, parametrizado, vinculado à placa ou ao código 
correspondente, de forma que impeça a utilização dos serviços por veículo não autorizado, pertencente ou 
não à frota do Órgão Gestor/Órgãos Participantes. 

 
16.1.12. Deverá oferecer a possibilidade de bloqueio do uso do cartão de forma imediata, mediante comando 

do (s) administrador (es) do sistema.  
 
16.1.13. Exigir do seu credenciado, que o comprovante de transação ou outro documento similar emitido por 

ele oficina/concessionária deverá indicar, no mínimo, nome do estabelecimento, o número do cartão, 
identificação do veículo ou código correspondente, nome do condutor, data, hora, preço unitário do 
produto/serviço, quilometragem do veículo (hodômetro) no ato do serviço. 

 
16.1.14. As peças, componentes, acessórios fornecidos deverão estar cobertos por garantia, que deverá 

obedecer ao prazo de garantia estipulado expressamente pelo fabricante em termo próprio e contará a 
partir da data de instalação ou execução do serviço, não podendo ser inferior a 30 (trinta) dias. 

 
16.1.15. As peças, ou serviços que estiverem no prazo de garantia, não acarretarão custos para os órgãos 

solicitantes/usuários, nos casos de substituição de peças defeituosas proveniente de serviço anteriormente 
executado e/ou correção de defeitos de fabricação. 

 
16.1.16. Caso os serviços executados ou as peças, componentes, acessórios empregados apresentem 

problemas e/ou defeitos dentro do período de garantia, esses deverão ser refeitos e/ou substituídos no 
prazo não maior que o prazo do 1º conserto, sem nenhum ônus para o Órgão Gerenciador/Participante. 

 
16.1.17. As peças, componentes, acessórios que forem substituídos deverão ser disponibilizadas ao servidor 

responsável do órgão solicitante, para que no momento do recebimento do serviço seja verificada sua real 
necessidade e atestada sua substituição. 

 
16.1.18. Caso o veículo apresente problemas em cidades que não possuam oficinas credenciadas, deverá ser 

ofertado o serviço de guincho da oficina credenciada mais próxima. 
 
16.1.19. O serviço de reboque deve fornecer assistência 24 (vinte e quatro) horas sem limite de 

quilometragem. 
 
16.1.20. Nos casos em que o serviço não atenda as especificações ou não sejam aprovados, estes deverão ser 

substituídos sem qualquer ônus do Órgão Gerenciador/Participantes. 
 
16.1.21. A cada serviço, o Órgão Gerenciador/Participantes solicitará à Fornecedora/Detentora, orçamento 

prévio que deverá ser preparado de forma detalhada, abrangendo a marca, ano/modelo e n° de placa do 
veículo, o nome e quantidade de peças e/ou acessórios e os serviços a serem executados, bem como 
apresentar relatório com todo histórico de serviços a serem executados no veículo em questão, quando 
necessário. 

 
16.2. Do Prazo de Atendimento ao Objeto: 
16.2.1. A Fornecedora/Detentora se compromete a zelar, frente às credenciadas, pela perfeita execução dos 

serviços prestados, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 6 (seis) 
horas, a contar da notificação, inclusive com a substituição dos equipamentos e/ou prestação de serviços 
de assistência técnica. 

 
16.2.2. Os prazos mínimos de garantia nos casos de manutenção preventiva deverá obedecer ao prazo de 

garantia estipulado expressamente pelo fabricante para peças, e 30 (trinta) dias para serviços, contados 
da data do recebimento do veículo, pelo órgão solicitante, devidamente consertado. 

 
16.2.3. O prazo mínimo de garantia nos casos de manutenção corretiva será de 30 (trinta) dias para 

alinhamento, balanceamento e cambagem e 06 (seis) meses para pintura e lanternagem e para os demais 
serviços 90 (noventa) dias, no caso de retifica de motor, será de no mínimo 06 (seis) meses, contados da 
data do recebimento do veículo devidamente consertado. 
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16.2.4. As empresas credenciadas pela Fornecedora/Detentora, nos casos de manutenção corretiva devem 
estabelecer prazos de acordo com o dano gerado ao veículo, porém, nos casos em que se tratar de 
manutenção preventiva, esta não poderá ultrapassar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
16.2.5. Entregar o veículo logo após a conclusão dos serviços, obedecendo ao prazo informado previamente 

nos orçamentos. 
 
16.3. Do Local de Atendimento ao Objeto: 
16.3.1. O Atendimento às necessidades do Órgão Solicitante deverá ser efetuado através de rede de 

oficinas/concessionárias/lojas/centros automotivos e outras necessárias, devidamente credenciadas pela 
Fornecedora/Detentora, em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I 
deste Edital), para atender a frota de máquinas, veículos e outros equipamentos dos Órgãos 
Gestor/Participantes. 

 
16.3.2. Os serviços deverão ser realizados através de empresas cadastradas, que apresentem profissionais 

qualificados, condições e instalações técnicas adequadas, objetivando a realização dos serviços com 
eficiência desejada e com garantias concedidas pelos estabelecimentos credenciados em consonância com 
o Código de Defesa do Consumidor. 

 
16.4. Das Condições Gerais de Atendimento ao Objeto: 
16.4.1. O uso indevido do cartão não autorizado ou cancelado pelo (s) administrador (es) do sistema, não 

poderá ser computado nas despesas decorrentes.  
 
16.4.2. Para implantação do sistema não será permitida modificação e/ou instalação de equipamentos nos 

veículos. 
 
16.4.3. Poderá fazer uso dos serviços, somente usuários previamente cadastrados. 
 
16.4.4. Deverão ser fornecidos 02 (dois) cartões adicionais “reserva” para utilização em casos excepcionais. 
 
16.4.5. No caso de defeito do cartão eletrônico, perda ou qualquer dano no cartão, deverá o Órgão 

Gerenciador comunicar à empresa Fornecedora/Detentora, para que a mesma realize a devida substituição, 
no prazo máximo de dez (10) dias úteis; 

 
16.4.6. As peças, componentes, acessórios a serem utilizados no conserto dos veículos deverão ser sempre 

originais, salvo em casos excepcionais em que, com autorização formal do servidor responsável, indicado 
pelo órgão solicitante, poderão ser empregadas similares ou paralelas. 

 
16.4.7. A possibilidade de se adquirir peças, componentes ou acessórios de empresas não cadastradas pela 

Fornecedora/Detentora, não implica em renúncia por parte do Órgão Gerenciador/Participante de buscá-
las diretamente no comércio, quando assim justificado pelo preço mais vantajoso à Administração Pública. 

 
16.4.8. Havendo divergência significativa de preços de peças, componentes ou acessórios nos orçamentos, o 

Órgão Gerenciador/Participante dará preferência na contratação aos estabelecimentos que operarem com 
preços compatíveis com os encontrados no comércio. 

  
16.4.9. Para o cálculo do valor dos serviços também poderá ser utilizado como referência máxima o cálculo do 

preço da mão-de-obra (pesquisa média) e do tempo de serviço (hora centesimal) obtidos através do sítio 
eletrônico http://www.fiepr.org.br/sindicatos/sindirepa/tabela-referencial--precos-de-servicos-1-2420-
150615.shtml e/ou por intermédio de pesquisa no mercado local e informações do fabricante. 

 
16.4.10. Os valores das peças e serviços apresentados, no item 5 do Termo de Referencia (Anexo I) deste 

Edital, pelos Órgãos Gerenciador/Participantes servem apenas de estimativa para composição dos preços, 
desta forma não constitui, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento. No caso de haver necessidade 
de acréscimo ou supressão nas quantidades dos materiais e serviços permanecerá inalterado o percentual 
adjudicado à empresa vencedora.  
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16.4.11. Entende-se como Manutenção Preventiva: a garantia de melhores condições de desempenho ao 
veículo, no que se refere ao seu funcionamento, rendimento e segurança, assim como prevenir a ocorrência 
de defeitos que possa resultar em danos nos componentes ou mesmo à paralisação do veículo. Exemplos 
de manutenção preventiva dentre outros: serviços de troca de pneus, alinhamento e balanceamento, 
freios, reposição de peças, correias, regulagens de bombas e bicos injetores, limpeza de bicos e demais 
serviços constantes no manual de veículos e equipamentos. 

 
16.4.12. Manutenção Corretiva é considerada todo serviço realizado fora dos períodos comuns de manutenção 

preventiva do veículo, visando operacionalizar o veículo ocasionalmente desativado em decorrência de 
defeitos resultantes de desgastes e/ou deficiência de operação, além de preservar a segurança de pessoas e 
materiais. Exemplos de manutenção corretiva: serviços de retifica de motor, montagem e desmontagem de 
embreagem, serviço de instalação elétrica, de injeção eletrônica, capotaria, tapeçaria, borracharia, 
vidraçaria, funilaria e pintura, sistema de arrefecimento, ar condicionado, etc. 

 
16.4.13. Caso o sistema de trabalho venha a ter problemas de manutenção, estes deverão ser solucionados em 

tempo hábil, não podendo prejudicar o andamento das atividades de manutenção dos veículos. 
 
16.4.14. As oficinas/concessionárias credenciadas devem oferecer, após a conclusão das transações, 

comprovante da operação de pagamento e detalhamento dos serviços e peças substituídas. E sempre que 
possível cada peça deverá ser identificada pelo seu código constante do catálogo. 

 
17. DO ÓRGÃO GERENCIADOR, DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E SERVIDORES RESPONSÁVEIS: 
17.1. Órgão Gerenciador: 
b) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: Para acompanhamento e fiscalização da ARP/CONTRATO, 

emissão de ordem de serviços, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais, fica designado o servidor 
Aitemem Salim, Diretor administrativo, telefone para contato: 3315-0070 e-mail: 
aslibano@globomail.com. 

 
17.2. Órgãos Participantes: 
a) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: Para acompanhamento, emissão de ordem de 

serviços, recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado a servidora Nádia Cristina Soares 
Marinho, Assessora Técnica Operacional, telefone para contato: (63) 3315-0017 e-mail: 
nadiamarinhosehab@hotmail.com. 

 
b) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Para acompanhamento, emissão de ordem de serviços, 

recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado o servidor Perkos Farias Viana, Coordenador 
de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, telefone para contato: 63 3301-4318 ou 9936-
1593 e-mail: perkosfv@gmail.com. 

 
c) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Para acompanhamento, emissão de ordem de serviços, 

recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado o servidor Vilson Rodrigues Silva, Auxiliar 
Administrativo, telefone para contato: 63 8416-2724 ou 3301-4354 e-mail: vilsonr10@hotmail.com. 

 
d) SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS: Para acompanhamento, emissão de ordem de 

serviços, recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado o servidor Jeová Pereira de Abreu, 
Coordenador de Postura e Edificações, telefone para contato: 63 8100-2529 e-mail: 
jeovaabreu@hotmail.com. 

 
e) SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO: Para acompanhamento, emissão de ordem de serviços, 

recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado o servidor Antônio Rodrigues Nogueira, 
Coordenador de Multimídia, telefone para contato: 63 8116-3782 ou 3301-4315 e-mail: 
thonyjornalista@gmail.com. 

 
f) SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE: Para acompanhamento, 

emissão de ordem de serviços, recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado a servidora 
Dilma Francisco Lopes Danta, Coordenadora de Projetos, telefone para contato: 63 3301-4336 e-mail: 
dilmalopesgpi1@gmail.com. 

mailto:perkosfv@gmail.com
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g) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: Para acompanhamento, emissão de ordem de serviços, recebimento do 
objeto e atesto as notas fiscais fica designado o servidor Renato Alves Mota, Chefe de Divisão de 
Transporte, telefone para contato: 63 8476-9527 ou 3315-0089 e-mail: gurupi.transporte@gmail.com. 
 

h) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Para acompanhamento, emissão de ordem de serviços, 
recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado o servidor Renato Alves Mota, Chefe de 
Divisão de Transporte, telefone para contato: 63 8476-9527 ou 3315-0089 e-mail: 
gurupi.transporte@gmail.com. 

 
i) GABINETE DO PREFEITO: Para acompanhamento, emissão de ordem de serviços, recebimento do objeto e 

atesto as notas fiscais fica designado o servidor Renato Alves Mota, Chefe de Divisão de Transporte, 
telefone para contato: 63 8476-9527 ou 3315-0089 e-mail: gurupi.transporte@gmail.com. 

 
18. DA FORMA DE PAGAMENTO: 
18.1. A Fornecedora/Detentora emitirá quinzenalmente a nota fiscal dos serviços executados ou peças 

utilizadas, no período, pela rede de prestadores de serviços credenciadas, acompanhada de relatório 
informativo, juntamente com as Requisições de serviços/fornecimento emitidas pelo Órgão 
Gerenciador/Participantes responsáveis pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal 
autorizado para tal. 

 
18.1.1. Os pagamentos serão efetuados após a análise da conformidade do objeto licitado com o discriminado 

na respectiva nota fiscal e o atesto de recebimento definitivo, pelo servidor designado/gestor da Ata de 
Registro de Preços e de acordo com a programação financeira deste Município. 

 
18.1.2. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Fornecedora/Detentora, 

mensalmente, em parcela única, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora, e será 
efetuado em até 30 dias após o Atesto de Recebimento do objeto. 

 
18.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o 

mesmo cadastro habilitado na licitação. 
 
18.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem 

rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do 
Banco e respectiva Agência. 

 
18.3.1. A Nota fiscal/fatura deverá ser apresentada, discriminando em separado os materiais, os serviços e a 

taxa de administração utilizada no período, e encaminhada para a respectiva unidade administrativa de 
cada órgão solicitante que contratou o serviço. 

 
18.4. É condição de realização de pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura a prova de regularidade 

fiscal da empresa, ficando a Fornecedora/Detentora ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.  

 
18.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser 
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 

 
18.6. A Fornecedora/Detentora deverá garantir que os preços cobrados na rede credenciada, terão como 

limite o preço à vista. 

 
18.7. Pela execução do serviço e/ou fornecimentos de peças, componentes e acessórios, o Órgão 

Gerenciador/Participante, pagarão à Fornecedora/Detentora o percentual correspondente à taxa de 
administração licitada/negociada a partir da apresentação na proposta comercial da licitante vencedora, 
incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do sistema de gerenciamento; 

 

mailto:gurupi.transporte@gmail.com
mailto:gurupi.transporte@gmail.com
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18.7.1. Ocorrendo a negociação e adjudicação de taxa negativa (conforme descreve a alínea “d” do subitem 
8.2.2 deste Edital), o Órgão Gestor/Participantes, receberá da Fornecedora/Detentora, A TÍTULO DE 
DESCONTO, o percentual correspondente à taxa negativa negociada, pela execução do serviço e/ou 
fornecimento de peças, componentes e acessórios. 

 
18.8. Os Órgãos Gerenciador/Participantes reservam-se o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da 

atestação, da Nota Fiscal, pelo responsável do órgão requisitante, os serviços não estiverem sendo 
prestados de acordo com o proposto, aceito e contratado; 

 
18.9. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, 

a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Fornecedora/Detentora providencie as 
medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte dos Órgãos 
Gerenciador/Participante, sem prejuízo, ainda, da reabertura do prazo para pagamento em seus termos 
iniciais; 

 
18.10. O valor da ARP poderá ser alterado para maior ou menor, através de Termo Aditivo, em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, de acordo com o que preceitua o art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 

 
19.  DAS SANÇÕES: 
19.1. Se a Fornecedora/Detentora inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às 

sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, bem como nos Art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao 
pagamento de multa nos seguintes termos:  
a) pelo atraso na execução do serviço em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do 

serviço não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do serviço; 
b) pela recusa em efetuar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço;  
c) pela demora em substituir o objeto rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 

2% (dois por cento) do valor do serviço recusado, por dia decorrido;  
 
19.2. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à 

Fornecedora/Detentora, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.  
 
20. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
20.1. O percentual de desconto registrado, durante a vigência da ARP, será fixo e irreajustável, exceto nas 

hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 
20.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 

contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas as 
disposições contidas nos art. 18, 19 e 20 do Decreto nº 7.892/2013;  

 
20.3. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro 
procedimento licitatório.  

 
20.4. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da 

Lei nº 10.520, de 2002. 
 
20.4.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do 

Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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20.4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados 
nas seguintes hipóteses: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor registrado.  

 
20.4.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por 

correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de 
Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 

 
20.4.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por 

publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 

 
21. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃO NÃO PARTICIPANTE: 
21.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou entidade da Administração no 

âmbito municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador 
da ARP e anuência da empresa detentora/fornecedora, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couberem, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas 
atualizações. 

 
22. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DESTA LICITAÇÃO 
22.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar esta licitação em face de razões 

de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 
22.2.  A anulação do procedimento licitatório induz à da ARP e eventuais contratos firmados. 
 
22.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato. 

 
22.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
23. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
23.1. As dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, consultas ou pedidos de esclarecimentos acerca 

das informações porventura existentes, deverá ser enviado à Pregoeira, podendo ser feitos via e-mail: 
cplgurupi@hotmail.com de forma expressa, clara, concisa e objetiva, constando no corpo do texto do e-
mail a identificação completa da licitante e do representante que questiona as informações ou solicita 
esclarecimentos, até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e realização 
do Pregão. 

 
23.2. Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 

Gurupi – TO, situada na Rod. BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do 
loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77410-970. Fone: (063) 3301-4313, observando os 
seguintes critérios:  
a) Serem dirigidos à Pregoeira Oficial devidamente fundamentados e acompanhados da documentação 

pertinente, devidamente autenticados (ato constitutivo, estatuto ou contrato social com seus termos 
aditivos ou contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no cartório de 
pessoas jurídicas, conforme o caso), e instruídos com o número do Pregão e do Processo Administrativo;  

b) Estarem assinados por representante legal do licitante, com comprovação da aptidão do signatário que 
tem os poderes para tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório. 

 
23.3. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e nos prazos 

previstos no art. 12 do Decreto nº 3.555/2000, Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93. 

mailto:cplgurupi@hotmail.com
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23.4. A Pregoeira, caso julgue procedente as alegações constantes na solicitação contra o ato convocatório e as 
acolha, designará nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 

 
23.5. As impugnações protocoladas intempestivamente, enviadas por e-mail, fax ou Correios e não atenderem 

o item 22.2 não será conhecido. 
 
23.6. Caberá à Pregoeira, auxiliada pelo setor ou pessoa responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a 

impugnação no prazo legal estabelecido. 
 
23.7. Dar-se-á conhecimento aos interessados da decisão dos esclarecimentos ou da impugnação por 

intermédio de e-mail, por meio de publicação no site www.gurupi.to.gov.br ou outro meio, conforme o 
caso. 

 
24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
24.1. As licitantes declaram, pela simples participação no certame, ter pleno conhecimento dos elementos 

constantes deste Edital, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades do fornecimento objeto 
licitado, sendo vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. 

 
24.2. As declarações modelos previstas como anexos deste Edital devem ser apresentadas preferencialmente 

de forma individualizada, ou seja, cada declaração impressa em vias separadas das demais, sempre em 
papel timbrado ou personalizado da empresa. 

 
24.3. Pela elaboração da proposta, as licitantes não terão direito a auferir qualquer vantagem, remuneração 

ou indenização. 
 
24.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
classificação e habilitação.  

 
24.4.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta. 
 
24.5. É facultada à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.  

 
24.6. Caso excepcionalmente seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases 

preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos 
representantes credenciados, ficarão sob a guarda da Comissão, sendo exibidos às licitantes na reabertura 
da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na qual se faz 
necessária a presença de todas as licitantes, sob pena de desclassificação da proposta e decadência dos 
direitos das mesmas, inclusive quanto a recursos. 

 
24.7. As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
24.8. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
24.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da 

Administração, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.  

http://www.gurupi.to.gov.br/
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24.10. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pregoeira, de acordo com o que reza a Lei nº 
10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, o Decreto nº 7.892/2013 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, e 
demais legislações pertinentes conforme o caso. 

 
24.11. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e por 

todos os proponentes presentes. 
 
24.12. Toda a documentação e propostas apresentadas na sessão serão rubricadas pela Pregoeira, pela Equipe 

de Apoio, pelos representantes legais presentes ou por comissão nomeada por eles, e após examinadas 
serão apensadas aos autos.  

 
24.13.  Outras informações poderão ser obtidas na sala da Comissão Permanente de Licitações, instalada à Av. 

Pará nº 1210-A, centro, CEP: 77.403-010 Gurupi – TO, através e-mail: cplgurupi@hotmail.com. 
 
25. DOS ANEXOS DO EDITAL: 
25.1. Este Edital é composto pelos seguintes Anexos: 

 ANEXO I            - TERMO DE REFERÊNCIA; 

 ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

 ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMETO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

 ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES; 

 ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

 ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR; 

 ANEXO VII      - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V DA LEI Nº 8.666/93;  

 ANEXOVIII - MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA; 

 ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO; 

 ANEXO X 

 ANEXO XI 

- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
- PROTOCOLO DE ENTREGA DE EDITAL. 

  
26. DO FORO 
26.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi/TO, por mais privilegiado que outro seja, para ser dirimidas 

eventuais dúvidas decorrentes desta Licitação, não resolvidas na esfera Administrativa. 
 
 
 

Gurupi/TO, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Gerson José de Oliveira 
Secretário Municipal de Infraestrutura  

Prefeitura Municipal de Gurupi 
 

mailto:cplgurupi@hotmail.com
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ANEXO I – TERMO REFERENCIA – PP 003-16 - SRP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3706/2015 

 
ANEXO - I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
DECORRENTE DA CONSOLIDAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS 

ORGÃOS INTERESSADOS – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
 

 
1. DEMANDANTE: 
Município de Gurupi por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
Responsável: Gerson José de Oliveira 
Telefone: (63) 3315-0070 
 
2. DA JUSTIFICATIVA: 
2.1 A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Órgão Gestor), com o intuito de manter sua frota em 
adequado estado de uso, uma vez que sua utilização é intensa, tanto para dar suporte aos serviços 
internos desenvolvidos quanto para dar andamento às atividades correlatas a obras desenvolvidas 
no município, busca a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, dos 
serviços de manutenção automotiva em geral da frota.  
 
2.2 Objetiva-se com a contratação, maior celeridade, eficiência nos serviços desenvolvidos, 
redução de despesas, flexibilidade do sistema de manutenção automotiva com acesso facilitado a 
uma rede de serviços com qualidade e preços de mercado, agilidade na contratação, obtenção de 
maior controle sobre a manutenção da frota, controle de gastos e redução no tempo de 
inutilização do veículo. 
 
2.3 Tal contratação contribuirá para a necessária agilidade e viabilidade das ações desenvolvidas 
por esta Secretaria e os demais órgãos participantes, para a efetivação de sua missão institucional, 
quando compreendem deslocamentos de veículos de sua frota. Visto tratar-se de serviço cuja 
necessidade é permanente para a execução de atividades finalísticas da Administração e sem o 
qual estas últimas ficam impossibilitadas de ocorrer, a contratação a ser realizada se caracteriza 
como serviço continuado, buscando sempre o desenvolvimento de Gurupi - TO. 
 

2.4 Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade ao que determina o art. 14 da Lei 
8.666/93, bem como atende aos preceitos da Lei Federal 10.520/02 e Decreto Federal 2.271/97. 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
3.1 A licitação a ser realizada para a contratação do objeto deste Termo de Referência será 
processada na modalidade Pregão Presencial, critério de julgamento Menor Preço (Menor Taxa de 
Administração), visando o Registro de Preços, com o intuito de acudir o maior número de 
interessados em participar da licitação e obtenção da proposta mais vantajosa para esta 
Administração. 
 
3.2 A escolha da referida modalidade para a realização deste processo licitatório se deu devido à 
celeridade processual e possibilidade de se obter preços mais vantajosos para Administração, bem 
como por ser considerado serviço comum. 
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3.3 O Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que disciplina o Sistema de Registro de Preços, 
define as hipóteses especiais, porém não taxativas, sobre a admissão do Registro de Preços pela 
Administração Pública. 
 
3.4 O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis 
Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, Decretos nº 3.555/00 e 7.892/13, Lei Complementar nº 123/06, 
Lei Complementar 147/14, demais normas e legislações pertinentes e aplicáveis, respectivas 
alterações e atualizações. 
 

4. OBJETO: 
4.1 Constitui objeto do presente Termo de Referência o registro de preços para futura, eventual e 
parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de frota via 
cartão magnético;  
 
4.1.2 O referido gerenciamento consiste na manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
automotivos e outros equipamentos (mecânica, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, 
cambagem, troca de óleo, filtro, pinturas em geral e lavagem), com fornecimento de peças e 
acessórios de reposição originais ou similares, e quando necessário transporte em suspenso por 
guincho socorro mecânico, através de um sistema informatizado para gestão de frota, próprio da 
Fornecedora/Detentora, por meio de internet, compreendendo orçamento dos materiais e 
serviços especializados de manutenção através da rede de oficinas credenciadas pela 
Fornecedora/Detentora em conformidade com as especificações contidas neste Termo de 
Referência, para atender a frota de máquinas, veículos e outros equipamentos da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e demais órgãos participantes, na forma de Pregão Presencial, critério 
de julgamento Menor Preço (Menor Taxa de Administração), visando o Registro de Preços. 
 
5. RELAÇÃO DAS FROTAS E VALORES ESTIMADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES: 
5.1 Órgão Gerenciador:  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 FIAT DOBLÓ ADVENTURE  2005/2005 MZF 3583 

2 FIAT DOBLÓ ADVENTURE 1.3 ********* MVS 6701 

3 TOYOTA HILLUX 4X4 2010/2010 MWN 2147 

4 HONDA MOTO CG 125 1989 MVR 7930 

5 LAND ROVER TANQUE ********* ******* 

6 HONDA MOTO CG 125 1986/1986 MVU 6799 

7 YAMAHA CRYPTON 1989/1989 MVP 7779 

8 FORD  CAMINHONETE F-4000  1985/1985 MVM 2788 

9 FORD  CAMINHÃO CARGO 2422 E 2007/2007 MWI 3649 

10 FORD CAMINHÃO CARGO 2422 2007/2007 MWJ 6888 

11 FORD CAMINHÃO CARGO 2422 2007/2007 MWI 3619 

12 FORD CAMINHÃO CARGO 2422 E 2007/2007 MWG 2903 

13 FORD CAMINHÃO CARGO 2422 E 2007/2007 MWI 3639 

14 FORD CAMINHÃO CARGO 2422  2007/2007 MWI 3629 

15 M. BENZ CAMINHÃO L 2213 1982/1982 MWC 0464 
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16 M. BENZ CAMINHÃO L 1113 1983/1983 MVY 8356 

17 FORD CAMINHÃO 3133 2013/2013 OLK 5285 

18 FORD CAMINHÃO CARGO 1717 E 2006/2007 MWF 9672 

19 FORD CAMINHÃO CARGO 1717 E 2006/2007 MWG 9596 

20 FORD CAMINHÃO CARGO 1722 2010/2011 MWM 2748 

21 FORD CAMINHÃO CARGO 1722 2010/2011 MWM 2768 

22 FORD CAMINHÃO CARGO 1722 2010/2011 MWM 2948 

23 NEW HOLAND PA-CARREGADEIRA W130 2007/2007 PREFIXO 073 

24 CAT – 924 G PA-CARREGADEIRA 2000 PREFIXO 074 

25 CAT – 120H MOTONIVELADORA 2000 PREFIXO 082 

26 CAT – 120H MOTONIVELADORA 2000 PREFIXO 083 

27 NEW HOLAND 
MOTONIVELADORA RG 
140B 

2007 PREFIXO 084 

28 MULLER – VAP ROLO LISO 1989 PREFIXO 090 

29 CAT – 533 D ROLO COMPRESSOR 2000 PREFIXO 091 

30 CAT – 533 D ROLO COMPRESSOR 2000 PREFIXO 092 

31 FORD TRATOR - 6600 1989 PREFIXO 101 

32 FORD TRATOR – 6610 1989 PREFIXO 102 

33 CHEV D-20 1989 MWR 2670 

34 STHIL ROÇADEIRA SM 220 2014 PREFIXO 144 

35 NEW HOLAND TRATOR 8030 2002 PREFIXO 106 

36 NEW HOLAND ESCAVADEIRA LC 215 2007 PREFIXO 122 

37 STHIL PODADOR KA 85 2007 PREFIXO 129 

38 SUZUKI INTRUDER 125 2007 MXC0263 

39 TATU ROÇADEIRA HID 1989 PREFIXO 130 

40 MF  ROÇADEIRA HID 1989 PREFIXO 131 

41 NEW HOLAND  PERFURATRIZ DE SOLO **** PREFIXO 133 

42 STHIL ROÇADEIRA FS 220 2013 PREFIXO 141 

43 STHIL ROÇADEIRA FS 280 2013 PREFIXO 142 

44 SQUARMA ROÇADEIRA 2012 PREFIXO 143 

45 MATSUYAMA ROÇADEIRA 1000X751 2014 PREFIXO 145 

46 MATSUYAMA ROÇADEIRA 1000X751 2014 PREFIXO 146 

47 MATSUYAMA ROÇADEIRA 1000X751 2014 PREFIXO 148 

48 ******** VASSOURÃO DE ARRASTO **** PREFIXO 147 

49 MWM MOTOR 06 CILINDRO **** PREFIXO 150 

50 BALDAN GRADE ARADO 16DISCO ***** PREFIXO 155 

51 **** ESPREDIO **** ********** 

52 **** MOTOR BOMBA ELÉTRICO **** PREFIXO 154 

53 TATU GRADE 20 DISCO 2009 ********** 

54 **** CARRETINHA DE PNEU **** ********** 

55 VIPAT 
PLACA VIBRATÓRIA 
MANUAL 

2009 ********** 
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56 **** 
MAQ. FIO MÁQUINA P/ 
MEIO FIO 

2010 ********** 

57 HUSQUARMA MOTOSERRA 2013 PREFIXO 149 

58 MASSEY FERGUSON TRATOR PNEU 2000 PREFIXO 099 

59 VOLKS CAMINHÃO COLETOR 2014 PREFIXO 080 

60 NEW HOLLAND TRATOR ESTEIRA D 140  2015 PREFIXO 156 

61 **** COMPRESSOR 2015 PREFIXO 157 

VALOR ESTIMADO- ESPECIFICAÇÕES  VALOR TOTAL 

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS  R$ 1.800.000,00 

SERVIÇO DE MÃO OBRA  R$ 1.000.000,00 

TOTAL ESTIMADO R$ 2.800.000,00 
 

 

5.2 Demais Órgãos Participantes: 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 CHEVROLET CORSA CLASSIC LS 2014/2015 OYC1175 

2 VOLKS GOL 1.0 2005/2006 MWR7100 

3 HONDA CG 125 2015/2015 QKC1551 
VALOR ESTIMADO- ESPECIFICAÇÕES  VALOR TOTAL 

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS  R$ 100.000,00 

SERVIÇO DE MÃO OBRA  R$ 50.000,00 

TOTAL  R$ 150.000,00 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 FORD FIESTA 1.6 2014/2014 OYB1462 

2 FORD FIESTA 1.6 2014/2014 OYA3532 

3 VOLKSWAGEN GOL 2010/2011 MWH3791 

4 VOLKSWAGEN KOMBI 2013/2014 OYC3871 

5 HONDA CG FAN 125 KS 2014/2014 OYB4932 

6 HONDA CG FAN 125 KS 2013/2014 OLM2832 

7 HONDA CG FAN 125 KS 2013/2014 OLM2842 

8 MERCEDES-BENS ONIBUS 371 RS 1992/1992 BXA8067 
VALOR ESTIMADO- ESPECIFICAÇÕES  VALOR TOTAL 

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS  R$ 100.000,00 

SERVIÇO DE MÃO OBRA  R$ 80.000,00 

TOTAL  R$ 180.000,00 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 



 
 
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

                  

 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP: 77.425-500. 

Telefone: (63) 3315-0070 ou 3315-0063 
 

ANEXO I – TERMO REFERENCIA – PP 003-16 - SRP 

ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 Fiat Fiorino 1998/1998 MVN-6881 

2 Chevrolet Astra 2004/2004 DHF-9533 

3 Volkswagen Kombi 2013/2014 OLN-8302 

4 Ford Fiesta 2014/2014 OLN-2243 

5 Chevrolet Montana 2015/2015 QKE-1355 

6 Honda Moto Fan 125 2014/2014 OLM-2862 

7 Volare Ônibus 2013/2013 OLK-2521 

8 Iveco Ônibus 2012/2013 MXE-0715 

9 Mercedes Ônibus 2013/2013 OLM-4635 

10 Volare Ônibus 2013/2014 MXF-2614 

11 Volkswagen/Marcopolo Ônibus 2013/2013 OLH-0094 

12 Volare Ônibus 2013/2013 OLK-7473 

13 Volkswagen/Marcopolo Ônibus 2010/2011 MXA-3217 

14 Volkswagen/Marcopolo Ônibus 2009/2009 MWT-6392 

15 Iveco Ônibus 2012/2013 MXE-0855 

VALOR ESTIMADO- ESPECIFICAÇÕES  VALOR TOTAL 

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS  R$ 360.000,00 

SERVIÇO DE MÃO OBRA  R$ 210.000,00 

TOTAL  R$ 570.000,00 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 HONDA  BIZ 125 EX 2014/2015 OYC2290 

2 HONDA  BIZ 125 EX 2014/2015 OYB2480 

3 HONDA  BIZ 125 EX 2014/2015 OYB2540 

4 HONDA  BIZ 125 EX 2014/2015 OYB2590 

5 HONDA  BIZ 125 EX 2014/2015 OYB2780 

6 HONDA  CG 125 KS 2015/2015 QKC1511 

7 CHEVROLET CLASSIC LS 2014/2015 OLN2374 
VALOR ESTIMADO- ESPECIFICAÇÕES  VALOR TOTAL 

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS  R$ 9.000,00 

SERVIÇO DE MÃO OBRA  R$ 8.000,00 

TOTAL  R$ 17.000,00 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 CHEVROLET CLASSIC 2014/2014 OLN2404 

2 SUZUKI INTRUNDER 2009/2009 MXC0663 
VALOR ESTIMADO- ESPECIFICAÇÕES  VALOR TOTAL 

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS  R$ 18.000,00 

SERVIÇO DE MÃO OBRA  R$ 8.000,00 

TOTAL  R$ 26.000,00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE. 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 MASSEY FERGUSON TRATOR 7140 2014 AAAT0014CEC001743 

2 JOHN DIERE TRATOR 4000 2014 1BM508EVD0001839 

3 NEW HOLLAND TRATOR TT4030 2014 HCCZ4030CDCG14808 

4 VOLVO 
RETROESCAVADEIRA 
BL60 2014 VCE0B60BE0212248 

5 MASSEY FERGUSON TRATOR 297 2014 AAAI0014VEC001758 

6 NEW HOLLAND TRATOR TT4030 2014 HCCZ4030ADCG17976 

7 NEW HOLLAND TRATOR TT4030 2014 HCCZ4030HDCC15177 

8 VW CAMINHÃO 8.160 2014 OYC-4117 

9 VW CAMINHÃO 8.160 2014 OYC-4147 

10 SUZUKI MOTO INTRUDER 125   MXC-1063 

11 MERCEDES ONIBUS CIFERAL CITMAX    LOW-9701 / GO 

12 SUZUKI MOTO INTRUDER 125   MXE-1273 

13 HONDA MOTO CG 125 CARGO   QKC-1431 

14 HONDA  MOTO CG 125 CARGO  QKC-1451 

15 FIAT/UNO MILLE FIRA FLEX  MWX-0265 

16 CHEVROLET CLASSIC LS   QKC-7205 
VALOR ESTIMADO- ESPECIFICAÇÕES  VALOR TOTAL 

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS  R$ 700.000,00 

SERVIÇO DE MÃO OBRA  R$ 300.000,00 

TOTAL  R$ 1.000.000,00 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 CHEVROLET/GM CORSA/CLASSIC LS 2002/2003 MWK 2780 

2 VOLKSWAGEN KOMBI FLEX 2013/2014 OYC 9191 

3 MITSUBISHI L 200 2005 MWQ 8430 

4 VOLKSWAGEN GOL 2011 MWD 8272 

5 FORD FIESTA 2014/2014 OLN 6482 

6 FIAT UNO 
 

MVO 3546 

7 TOYOTA BANDEIRANTE BJ55LP BL3 2001 MVR 3975 

8 MOTO SUZUKI INTRUDER 125 2009/2010 MXE 0113 

9 MOTO SUZUKI INTRUDER 125 2009/2010 MXD 6333 

10 MOTO SUZUKI YES 125 2010 MWD 8572 

11 MOTO SUZUKI INTRUDER 125 2009/2010 MXE 1073 

12 MOTO SUZUKI YES 125 2010/2011 MWD 9392 
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13 MOTO SUZUKI INTRUDER 125 2009/2010 MXE 1393 

14 MOTO HONDA CG TITAN 125 1998 MVM 9842 

15 MOTO SUZUKI YES 125 2010/2011 MWD 9352 

16 MOTO HONDA CG TITAN FAN 2014/2014 OLM 9102 

17 MOTO SUZUKI YES 125 2010/2011 MWD 9042 

18 VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 2011 MVY 1102 

19 VOLKSWAGEN KOMBI FLEX 2011 MWD 8102 

20 FORD RANGER XL C5422 2012/2013 OLK 5121 

21 FIAT DUCATO MAXICARGO 245 2013/2013 OLK 6162 

22 FIAT 
DUCATO ROTAN 
AMBULÂNCIA 

2010/2011 MXA 0847 

23 FIAT 
DUCATO ROTAN 
AMBULÂNCIA 

2010/2011 MXA 0887 

24 FIAT 
DUCATO ROTAN 
AMBULÂNCIA 

2010/2011 MXA 0897 

25 FIAT 
DUCATO ROTAN 
AMBULÂNCIA 

2006 MWU 8860 

26 VOLKSWAGEN KOMBI FLEX 2006/2006 MWB 0687 

27 VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2011/2011 MWD 8392 

28 RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA 2013/2014 OLN 1849 

29 FIAT 
DOBLÔ ROTAN 
AMBULÂNCIA 

2010/2011 MWD 5287 

30 FIAT FIORINO SOBERANA 2010/2011 MVZ 5302 

31 VOLKSWAGEN KOMBI FLEX 2011 MWD 7722 

32 I/MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA SPLINT 2006 MWE 7822 

33 FIAT FIORINO SOBERANA 2011 MWA 7962 

34 CHEVROLET CORSA CLASSIC (NOVO) 2014/2015 OYC 5179 

35 CHEVROLET CORSA CLASSIC (NOVO) 2014/2015 OYC 5160 

36 CHEVROLET CORSA CLASSIC (NOVO) 2014/2015 OYC 5169 

37 
MARCOPOLO/VOLARE 

V8L 
MICRO- ÔNIBUS 2014/2015 OYC 9049 

38 CHEVROLET CORSA CLASSIC 2014/2015 QKC 1909 

39 MITSUBISH L200 TRITON 2015/2015 QKE 9479 

VALOR ESTIMADO- ESPECIFICAÇÕES  VALOR TOTAL 

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS  R$ 450.000,00 

SERVIÇO DE MÃO OBRA  R$ 250.000,00 

TOTAL  R$ 700.000,00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 HONDA CG 125 KS 2015/2015 QKC1381 

2 HONDA CG 125 KS 2015/2015 QKC1441 

3 HONDA CG 125 KS 2015/2015 QKC1391 
VALOR ESTIMADO- ESPECIFICAÇÕES  VALOR TOTAL 

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS  R$ 10.000,00 

SERVIÇO DE MÃO OBRA  R$ 4.500,00 

TOTAL  R$ 14.500,00 
 
 

GABINETE DO PREFEITO 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 VOLKSWAGEM AMAROK 2015/2015 QKA-7197 
VALOR ESTIMADO- ESPECIFICAÇÕES   VALOR TOTAL 

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS   R$ 40.000,00  

SERVIÇO DE MÃO OBRA   R$ 20.000,00       

TOTAL   R$ 60.000,00  
 

5.2.1 Valor Total Estimado da Contratação R$5.517.500,00 (Cinco milhões quinhentos e 
dezessete mil e quinhentos reais), sendo assim distribuídos: 
a) Peças, acessórios e outros materiais – R$ 3.587.000,00 (Três milhões quinhentos e oitenta e 
sete mil reais); 
b) Serviços de mão de obra – R$ 1.930.500,00 (Um milhão novecentos e trinta mil e quinhentos 
reais). 
 
5.3 Os valores detalhados no item anterior é apenas estimativo e o Órgão Gestor/Participantes 
solicitará serviços e peças até o montante necessário para manter os veículos em boas condições 
de uso.  
 
5.3.1 Não havendo Ordem de Serviço/Nota de Empenho anexo à Nota fiscal, não haverá 
compromisso da Secretaria solicitante, pelo seu pagamento. 
 
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
6.1 A prestação dos serviços ora licitados deverão ser executados segundo os termos deste 
documento, compreendendo o desenvolvimento das tarefas mencionadas neste item. 
 
6.2 A empresa vencedora deverá credenciar no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 
assinatura da ARP/CONTRATO e manter, sob pena de rescisão, no mínimo 3 (três) 
estabelecimentos de oficinas/concessionárias/lojas/Centros Automotivos e outras necessárias, 
para cada compra e/ou serviço a ser executado, devidamente equipados para aceitar as 
transações do seu sistema, em especial no Estado do Tocantins, Goiás e DF, com prioridade nos 
seguintes municípios: Gurupi, Palmas, Goiânia e Brasília, para atender o mínimo de orçamento 
exigido no item 8.1 deste Termo, bem como, se necessário for, acrescentar novos credenciados 
em todo território nacional. 
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6.3 Os serviços deverão ser prestados através de sistema de gerenciamento integrado em 
ambiente on-line e mediante a utilização de cartões individuais com senha que viabilizem a 
captura de dados e processamento de informações de cada veículo, de modo que venha a 
permitir o gerenciamento, abertura de pedidos de serviços, análise dos orçamentos, bem como 
emitir relatórios que possibilitem análise pelo Órgão Gerenciador/Participantes. 
 
7. DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO: 
7.1 Disponibilizar relatórios por veículo, contendo no mínimo os seguintes dados: identificação do 
veículo (placa, marca/modelo, ano de fabricação, cor), preço unitário do produto/serviço 
adquirido, valor cobrado, quilometragem do veículo (hodômetro), nome da empresa atendente, 
endereço, data e hora do serviço para cada veículo. 
 
7.2 Disponibilizar relatórios por veículo, cartão/condutor, tipos de produtos/serviços, data e/ou 
período. 
 
7.3 Permitir consulta e emissão de relatórios de identificação da rede credenciada, no mínimo 3 
(três) para cada compra e/ou serviço a ser executado, pela Fornecedora/Detentora, bem como o 
credenciamento de nova oficinas/concessionárias a pedido do Órgão Gerenciador, respeitadas as 
condições de credenciamento estabelecidas pela Fornecedora/Detentora. 
 
7.4 Cada veículo deverá possuir cartão único, parametrizado, vinculado à placa ou ao código 
correspondente, de forma que impeça a utilização dos serviços por veículo não autorizado, 
pertencente ou não à frota do Órgão Gestor/Órgãos Participantes. 
 
7.5 Possibilidades de inclusão e/ou exclusão de veículos e/ou condutores, além da manutenção e 
conservação do histórico dos veículos e condutores cadastrados anteriormente, para posterior 
consulta, se necessários. 
 
7.6 Poderá fazer uso dos serviços, somente usuários previamente cadastrados. 
 
7.7 Possibilidade de bloqueio do uso do cartão de forma imediata, mediante comando do (s) 
administrador (es) do sistema.  
 
7.7.1 O uso indevido do cartão não autorizado ou cancelado pelo (s) administrador (es) do 
sistema, não poderá ser computado nas despesas decorrentes.  
 
7.8 O comprovante de transação ou outro documento similar emitido pela oficina/concessionária 
deverá indicar, no mínimo, nome do estabelecimento, o número do cartão, identificação do 
veículo ou código correspondente, nome do condutor, data, hora, preço unitário do 
produto/serviço, quilometragem do veículo (hodômetro) no ato do serviço. 
  
7.9 Para implantação do sistema não será permitida modificação e/ou instalação de 
equipamentos nos veículos. 
 
7.10 Deverão ser fornecidos 02 (dois) cartões adicionais “reserva” para utilização em casos 
excepcionais. 
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7.11 O valor a ser pago pelas peças e/ou serviços, que deverão constar do orçamento, será 
conferido pelo Órgão Gerenciador/Órgão Participante (conforme o caso), a qual verificará se estes 
correspondem aos preços da tabela do fabricante ou quando similar, se estão condizentes aos 
praticados no mercado e se, aos mesmos, foram aplicados às taxas adjudicadas e contratadas; 
 
7.11.1 Deverá Disponibilizar acesso ao Sistema AUDATEX ou outro instrumento hábil similar, que 
possibilita que o gestor/fiscal efetue consulta on line, tanto à tabela de preços dos fabricantes de 
peças, quanto à tabela de tempos de mão de obra padrão dos veículos e equipamentos. 
 
7.12 A Fornecedora/Detentora se compromete a zelar pela perfeita execução dos serviços 
prestados, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 6 (seis) 
horas, a contar da notificação, inclusive com a substituição dos equipamentos e/ou prestação de 
serviços de assistência técnica. 
 
8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
8.1 A execução dos serviços somente considerar-se-á AUTORIZADA, após cotação de no mínimo 
03 (três) orçamentos/cotações para os serviços e/ou aquisições a serem realizados, dentre os 
estabelecimentos credenciados em cada localidade, salvo quando houver número inferior de 
estabelecimentos que prestem o serviço/compra necessitado, e emissão/autorização de ordem de 
serviço pelo Órgão Gerenciador/Participantes, a qual será encaminhada pelo servidor responsável 
correspondente conforme abaixo relacionado: 
 
I - Órgão Gerenciador: 
a) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: Para acompanhamento e fiscalização da 
ARP/CONTRATO, emissão de ordem de serviços, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais, 
fica designado o servidor Aitemem Salim, Diretor administrativo, telefone para contato: 3315-
0070 e-mail: aslibano@globomail.com. 
 
II – Órgãos Participantes: 
a) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: Para acompanhamento, emissão 
de ordem de serviços, recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado a servidora 
Nádia Cristina Soares Marinho, Assessora Técnica Operacional, telefone para contato: (63) 3315-
0017 e-mail: nadiamarinhosehab@hotmail.com. 
 
b) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Para acompanhamento, emissão de ordem de 
serviços, recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado o servidor Perkos Farias 
Viana, Coordenador de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, telefone para 
contato: 63 3301-4318 ou 9936-1593 e-mail: perkosfv@gmail.com. 
 
c) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Para acompanhamento, emissão de ordem de 
serviços, recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado o servidor Vilson 
Rodrigues Silva, Auxiliar Administrativo, telefone para contato: 63 8416-2724 ou 3301-4354 e-
mail: vilsonr10@hotmail.com. 
 
d) SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS: Para acompanhamento, emissão de 
ordem de serviços, recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado o servidor Jeová 
Pereira de Abreu, Coordenador de Postura e Edificações, telefone para contato: 63 8100-2529 e-
mail: jeovaabreu@hotmail.com. 
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e) SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO: Para acompanhamento, emissão de ordem de 
serviços, recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado o servidor Antônio 
Rodrigues Nogueira, Coordenador de Multimídia, telefone para contato: 63 8116-3782 ou 3301-
4315 e-mail: thonyjornalista@gmail.com. 
 
f) SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE: Para 
acompanhamento, emissão de ordem de serviços, recebimento do objeto e atesto as notas fiscais 
fica designado a servidora Dilma Francisco Lopes Danta, Coordenadora de Projetos, telefone para 
contato: 63 3301-4336 e-mail: dilmalopesgpi1@gmail.com. 
 
g) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: Para acompanhamento, emissão de ordem de serviços, 
recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado o servidor Renato Alves Mota, 
Chefe de Divisão de Transporte, telefone para contato: 63 8476-9527 ou 3315-0089 e-mail: 
gurupi.transporte@gmail.com. 
 
h) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Para acompanhamento, emissão de ordem de 
serviços, recebimento do objeto e atesto as notas fiscais fica designado o servidor Renato Alves 
Mota, Chefe de Divisão de Transporte, telefone para contato: 63 8476-9527 ou 3315-0089 e-mail: 
gurupi.transporte@gmail.com. 
 
i) GABINETE DO PREFEITO: Para acompanhamento, emissão de ordem de serviços, recebimento 
do objeto e atesto as notas fiscais fica designado o servidor Renato Alves Mota, Chefe de Divisão 
de Transporte, telefone para contato: 63 8476-9527 ou 3315-0089 e-mail: 
gurupi.transporte@gmail.com. 
 
8.2 As peças, componentes, acessórios a serem utilizados no conserto dos veículos deverão ser 
sempre originais, salvo em casos excepcionais em que, com autorização formal do servidor 
responsável, indicado pelo órgão solicitante, poderão ser empregadas similares ou paralelas. 
 
8.3 A possibilidade de se adquirir peças, componentes ou acessórios de empresas não 
cadastradas pela Fornecedora/Detentora, não implica em renúncia por parte do Órgão 
Gerenciador/Participante de buscá-las diretamente no comércio, quando assim justificado pelo 
preço mais vantajoso à Administração Pública. 
 
8.4 Havendo divergência significativa de preços de peças, componentes ou acessórios nos 
orçamentos, o Órgão Gerenciador/Participante dará preferência na contratação aos 
estabelecimentos que operarem com preços compatíveis com os encontrados no comércio. 
  
8.5 Para o cálculo do valor dos serviços também poderá ser utilizado como referência máxima o 
cálculo do preço da mão-de-obra (pesquisa média) e do tempo de serviço (hora centesimal) 
obtidos através do sítio eletrônico http://www.fiepr.org.br/sindicatos/sindirepa/tabela-
referencial--precos-de-servicos-1-2420-150615.shtml e/ou por intermédio de pesquisa no 
mercado local e informações do fabricante. 
 
8.6 As peças, componentes, acessórios fornecidos estarão cobertos por garantia, que deverá 
obedecer ao prazo de garantia estipulado expressamente pelo fabricante em termo próprio e 
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contará a partir da data de instalação ou execução do serviço, não podendo ser inferior a 30 
(trinta) dias. 
 
8.7 As peças, ou serviços que estiverem no prazo de garantia, não acarretarão custos para os 
órgãos solicitantes/usuários, nos casos de substituição de peças defeituosas proveniente de 
serviço anteriormente executado e/ou correção de defeitos de fabricação. 
 
8.8 Caso os serviços executados ou as peças, componentes, acessórios empregados apresentem 
problemas e/ou defeitos dentro do período de garantia, esses deverão ser refeitos e/ou 
substituídos no prazo não maior que o prazo do 1º conserto, sem nenhum ônus para o Órgão 
Gerenciador/Participante. 
 
8.9 As peças, componentes, acessórios que forem substituídos deverão ser disponibilizados ao 
servidor responsável do órgão solicitante (ver item 8.1), para que no momento do recebimento do 
serviço seja verificada a sua real necessidade e em caso de substituição de peças, as 
oficinas/concessionárias procederão à entrega do item substituído. 
 
8.10 Os valores das peças e serviços apresentados, neste Termo de Referencia, pelos Órgãos 
Gerenciador/Participantes servem apenas de estimativa para composição dos preços, desta forma 
não constitui, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento. No caso de haver necessidade de 
acréscimo ou supressão nas quantidades dos materiais e serviços, o preço dos mesmos 
permanecerá inalterado, bem como o percentual adjudicado à empresa vencedora.  
 
8.11 Os serviços deverão ser realizados através de empresas cadastradas, que apresentem 
profissionais qualificados, condições e instalações técnicas adequadas, objetivando a realização 
dos serviços com eficiência desejada e com garantias concedidas pelos estabelecimentos 
credenciados em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. 
 
8.12 A Fornecedora/Detentora deverá dispor de redes de estabelecimentos credenciados e deve 
ter em seu cadastro empresas de fornecimento de peças e prestação de serviços em manutenção 
preventiva e corretiva nas áreas de mecânica em geral, sistemas elétricos, funilaria, alinhamento, 
balanceamento e suspensão em geral, serviços de chaveiro, vidros, borracharias, lavagem, enfim, 
todos os componentes dos veículos especificados na tabela constante do item 5 do presente 
Termo de Referência, inclusive de veículos que venham a ser incorporados à frota durante a 
vigência contratual, e fornecimento de peças de modo ainda a permitir o cadastro de novos 
estabelecimentos prestadores de serviços de manutenção e fornecimento de peças, este deve ser 
realizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do pedido oficial do Órgão Gestor da ARP. 
 
8.13 Entende-se como Manutenção Preventiva: a garantia de melhores condições de 
desempenho ao veículo, no que se refere ao seu funcionamento, rendimento e segurança, assim 
como prevenir a ocorrência de defeitos que possa resultar em danos nos componentes ou mesmo 
à paralisação do veículo. Exemplos de manutenção preventiva dentre outros: serviços de troca de 
pneus, alinhamento e balanceamento, freios, reposição de peças, correias, regulagens de bombas 
e bicos injetores, limpeza de bicos e demais serviços constantes no manual de veículos e 
equipamentos. 
 
8.14 Manutenção Corretiva é considerada todo serviço realizado fora dos períodos comuns de 
manutenção preventiva do veículo, visando operacionalizar o veículo ocasionalmente desativado 
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em decorrência de defeitos resultantes de desgastes e/ou deficiência de operação, além de 
preservar a segurança de pessoas e materiais. Exemplos de manutenção corretiva: serviços de 
retifica de motor, montagem e desmontagem de embreagem, serviço de instalação elétrica, de 
injeção eletrônica, capotaria, tapeçaria, borracharia, vidraçaria, funilaria e pintura, sistema de 
arrefecimento, ar condicionado, etc. 
 
8.15 Os prazos mínimos de garantia nos casos de manutenção preventiva deverá obedecer ao 
prazo de garantia estipulado expressamente pelo fabricante para peças, e 30 (trinta) dias para 
serviços, contados da data do recebimento do veículo, pelo órgão solicitante, devidamente 
consertado. 
 
8.16 O prazo mínimo de garantia nos casos de manutenção corretiva será de 30 (trinta) dias para 
alinhamento, balanceamento e cambagem e 06 (seis) meses para pintura e lanternagem e para os 
demais serviços 90 (noventa) dias, no caso de retifica de motor, será de no mínimo 06 (seis) 
meses, contados da data do recebimento do veículo devidamente consertado. 
 
8.17 As peças, componentes, acessórios que forem substituídos deverão ser disponibilizados ao 
servidor responsável do órgão solicitante, para que no momento do recebimento do serviço seja 
verificada sua real necessidade e atestada sua substituição. 
 
8.18 Caso o veículo apresente problemas em cidades que não possuam oficinas credenciadas, 
deverá ser ofertado o serviço de guincho da oficina credenciada mais próxima. 
 
8.19 O serviço de reboque deve fornecer assistência 24 (vinte e quatro) horas sem limite de 
quilometragem. 
 
8.20 As empresas credenciadas pela Fornecedora/Detentora, nos casos de manutenção corretiva 
devem estabelecer prazos de acordo com o dano gerado ao veículo, porém, nos casos em que se 
tratar de manutenção preventiva, esta não poderá ultrapassar o prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas. 
 
8.21 Caso o sistema de trabalho venha a ter problemas de manutenção, estes deverão ser 
solucionados em tempo hábil, não podendo prejudicar o andamento das atividades de 
manutenção dos veículos. 
 
8.22 As oficinas/concessionárias credenciadas devem oferecer, após a conclusão das transações, 
comprovante da operação de pagamento e detalhamento dos serviços e peças substituídas. E 
sempre que possível cada peça deverá ser identificada pelo seu código constante do catálogo. 
 
8.23 Nos casos em que o serviço não atenda as especificações ou não sejam aprovados, estes 
deverão ser substituídos sem qualquer ônus do Órgão Gerenciador/Participantes. 
 
8.24 Os estimativos relacionados neste Termo não gera qualquer tipo de obrigação ao Órgão 
Gerenciador/Participantes, podendo o Município solicitar o serviço de acordo com suas 
necessidades e conveniência obedecendo à legislação pertinente.  
 
9. DA ENTREGA: 
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9.1 A cada serviço, o Órgão Gerenciador/Participantes solicitará à Fornecedora/Detentora, 
orçamento prévio que deverá ser preparado de forma detalhada, abrangendo a marca, 
ano/modelo e n° de placa do veículo, o nome e quantidade de peças e/ou acessórios e os serviços 
a serem executados, bem como apresentar relatório com todo histórico de serviços a serem 
executados no veículo em questão, quando necessário. 
 
9.2 A Fornecedora/Detentora emitirá quinzenalmente a nota fiscal dos serviços executados ou 
peças utilizadas, no período, pela rede de prestadores de serviços credenciadas, acompanhada de 
relatório informativo e o pagamento das faturas será efetuado até 30 (trinta) dias contados a 
partir do recebimento da nota fiscal que obrigatoriamente terá o atesto do servidor responsável 
designado por cada Órgão Gestor/Participantes, juntamente com as Requisições de fornecimento 
emitidas pelo Órgão Gerenciador/Participantes responsáveis pelo pedido, devidamente assinada 
por servidor público municipal autorizado para tal. 
 
9.3 Entregar o veículo logo após a conclusão dos serviços, obedecendo ao prazo informado 
previamente nos orçamentos. 
  
10. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
10.1 A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data 
da publicação de seu extrato. Sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal 
nº 7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
11. DA FORMALIZAÇÃO DA ARP, DO CONTRATO OU EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO: 
11.1 O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços-ARP, nas 
condições previstas neste Termo de Referência e no Edital. 
 
11.2 Com base no Caput do Art. 62, c/c com o § 4º do mesmo artigo da Lei nº 8.666/93, poderá 
ser dispensado o Termo de Contrato, sendo o mesmo substituído por Notas de Empenho. 
 
12. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP: 
12.1 A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP/CONTRATO serão efetuados por 
representante do Órgão Gerenciador, de acordo com as condições constantes na 
ARP/CONTRATO, observando-se no que couber ao fiscal, às obrigações elencadas neste Termo 
atribuídas ao Órgão Gerenciador/Participantes, bem como as disposições do art. 67 da Lei nº 
8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013. 
12.2 Para acompanhamento, fiscalização da ARP/C ONTRATO a ser firmado, fica como responsável 
o servidor Aitimem Salim, Diretor administrativo, telefone para contato: 3315-0070 e-mail: 
aslibano@globomail.com . 
 
12.3 A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Gerenciador não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Fornecedora/Detentora, durante a vigência da ARP/CONTRATO, por danos 
causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por 
qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou 
de seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
 
13. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1 O percentual de desconto registrado pela oferta/negociação da licitante vencedora do 
certame, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
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devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo ao Órgão 
Gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 
contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
 
13.2 Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18, 19 e 20 do Decreto nº 
7.892/2013.  
 
14. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃO NÃO PARTICIPANTE: 
14.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços a ser firmado, qualquer Órgão ou entidade 
da Administração da ARP e mediante anuência da empresa detentora/fornecedora, desde que 
devidamente justificada a vantagem e respeitada, no que couberem, as regras contidas na Lei nº 
10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais e demais 
normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações. 

 
15. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 

 
15.1 DA CONTRATADA/DETENTORA DA ARP: 
a) Fornecer a cada veículo/máquina/outros equipamentos, cartão único, parametrizado nos 
termos do subitem 7.4 deste Termo de Referência; 
b) Assegurar, junto aos prestadores de serviços credenciados, o atendimento aos órgãos 
solicitantes, nas condições e prazos previstos neste Termo de Referência, no Edital e na ARP; 
c) Responsabilizar-se com as despesas concernentes à execução do serviço, fornecimento dos 
cartões, encargos sociais, trabalhistas, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros 
encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto; 
d) Trocar/Reparar/Corrigir, no prazo de até 6 (seis) horas, às suas expensas os serviços/peças 
caso venham a ser recusados no ato de recebimento, sendo que este ato não importará sua 
aceitação, independentemente da aplicação das sanções cabíveis, bem como se forem verificados 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de fabricação ou fornecimento do 
serviço/peça/componentes/acessório utilizado; 
e) Substituir, no prazo já estipulado, qualquer serviço/peça/componentes/acessório que não 
esteja em conformidade com as especificações deste Termo e/ou na nota de empenho; 
f) Atender com prontidão às reclamações por parte do servidor designado como recebedor do 
objeto; 
g) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame; 
h) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 
ARP, comprovando e justificando seu pedido;  
i)  Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 
indiretamente causado à Secretaria/Órgão Requisitante ou a terceiros, resultantes de ação ou 
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos; 
j) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração requisitante, através da Fiscalização, 
qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 
k) Comunicar ao Órgão Gerenciador/Participantes, quando da modificação em seu endereço ou 
informações de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no 
endereço constante na ARP; 
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l) Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e 
tão logo constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação 
contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias;  
m) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) credenciado(s), quanto aos prazos 
de execução do serviço, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao 
não cumprimento da entrega por parte do fornecedor; 
n) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de 
Registro de Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela 
estabelecidas; 
o) Disponibilizar rede credenciada de no mínimo 3 (três) fornecedores para cada compra e 
serviço a ser executado, pois a execução dos serviços somente considerar-se-á AUTORIZADA, 
após o preenchimento deste requisito,  dentre os estabelecimentos credenciados em cada 
localidade, salvo quando houver número inferior de estabelecimentos que prestem o serviço 
necessitado, e emissão de ordem de serviço pelo Órgão Requisitante, a qual será encaminhada 
pelo fiscal da ARP. 
p) Deverão ser fornecidos 02 (dois) cartões adicionais “reserva” para utilização em casos 
excepcionais; 
q) Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitadas pelo Órgão Requisitante, 
de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações.  
 
15.2 DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP:  
a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração deste Registro de Preços; 
b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;  
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando sua execução; 
d) Arcar com as despesas de publicação do extrato da ARP; 
e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado; 
f) Receber provisória e definitivamente o material/serviço solicitado e efetivamente entregue; 
g) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora; 
h) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da ARP; 
i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as sanções administrativas contratuais 
pertinentes, conforme item 16 deste Termo de Referência; 
j) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil 
para formalização contratual dos quantitativos solicitados, à medida que for necessário; 
k) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
l) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
m) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
n) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP 
desde que não haja impedimento legal para o ato; 
o) Autorizar ou não a adesão de Órgãos não Participantes da ARP e consequentemente a 
aquisição ou contratação observado o prazo de vigência da ARP; 
p) Consultar a detentora da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer material/serviço a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de 
utilizar a ARP mediante Termo Adesão; 
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q) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias 
previsto no § 6º do art. 22 do Decreto nº 7892/2013, respeitado o prazo de vigência da ARP, 
quando solicitada pelo Órgão Não Participante, para que este efetive a aquisição ou a 
contratação. 
 
15.3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
a) Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o 
correto cumprimento de suas disposições; 
b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde 
que não haja impedimento legal para o fato; 
c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de 
Registro de Preço; 
d) Emitir requisição/solicitação dos itens objeto solicitado para fornecimento; 
e) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento desta ARP e levar ao conhecimento do Órgão Gerenciador; 
f) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
g) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 
 
15.4 DO(S) ÓRGÃO(S) NÃO PARTICIPANTE(S):  
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão 
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços;  
b)  Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão 
da ARP;  
c) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do 
Órgão Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ARP; 
d) Responsabilizar-se por 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; 
e) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
g) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de 
Registro de Preços; 
h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado; 
i) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil 
para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 
j) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP 
desde que não haja impedimento legal para o ato. 
 
16. DAS SANÇÕES: 
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16.1 Se a Fornecedora/Detentora inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará 
sujeita às sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, bem como nos Art. 86 e 87 da Lei nº 
8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  
a) pelo atraso na execução do serviço em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 
do serviço não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do 
serviço; 
b) pela recusa em efetuar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de 
entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço;  
c) pela demora em substituir o objeto rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da 
rejeição: 2% (dois por cento) do valor do serviço recusado, por dia decorrido;  
 
16.2 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à 
Fornecedora/Detentora, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.  
 
17. DO PAGAMENTO: 
17.1 Os pagamentos serão efetuados após a análise da conformidade do objeto licitado com o 
discriminado na respectiva nota fiscal e o atesto de recebimento definitivo, pelo servidor 
designado/gestor da Ata de Registro de Preços e de acordo com a programação financeira deste 
Município. 
 
17.2 O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, 
ficando a Fornecedora/Detentora ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 
deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.  
 
17.3 O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado mensalmente, em 
parcela única, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão e apresentação da Nota Fiscal, 
referente à aquisição de peças e mão de obra, desde que não haja fator impeditivo provocado 
pela licitante fornecedora. 
 
17.4 A nota fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente do Órgão 
Gerenciador/Órgão(s) Participante(s), e deverá estar acompanhada do relatório do fornecimento 
das peças e detalhamento da mão de obra utilizada. 
 
17.5 A Nota fiscal/fatura deverá ser apresentada, discriminando em separado os materiais, os 
serviços e a taxa de administração utilizada no período, e encaminhada para a respectiva 
unidade administrativa de cada órgão solicitante que contratou o serviço. 
 
17.6 A Fornecedora/Detentora deverá garantir que os preços cobrados na rede credenciada, terão 
como limite o preço à vista. 
 
17.7 Pela execução do serviço, o Órgão Gerenciador/Participante, pagará à 
Fornecedora/Detentora o percentual correspondente à taxa de administração licitada/negociada 
a partir da apresentação na proposta comercial da licitante vencedora, incidente sobre o 
montante mensal dos gastos efetuados através do sistema de gerenciamento; 
 

17.7.1 Será admitida taxa de administração menor que zero (Taxa Negativa), a qual deverá ser 
convertida em percentual de DESCONTO a serem aplicados sobre o valor total da nota fiscal.  
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17.8 No caso de defeito do cartão eletrônico, perda ou qualquer dano no cartão, deverá o Órgão 
Gerenciador comunicar à empresa Fornecedora/Detentora, para que a mesma realize a devida 
substituição, no prazo máximo de dez (10) dias úteis; 
 
17.9 O Órgão Gerenciador reserva-se o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da 
atestação pelo responsável do órgão requisitante, os serviços não estiverem sendo prestados de 
acordo com o proposto, aceito e contratado; 
 
17.10 Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a 
Fornecedora/Detentora providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste 
caso, quaisquer ônus por parte do Órgão Gerenciador/Participante, sem prejuízo, ainda, da 
reabertura do prazo para pagamento em seus termos iniciais; 
 
17.11 O valor da ARP poderá ser alterado para maior ou menor, através de Termo Aditivo, em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, de acordo com o que 
preceitua o art.65 da Lei nº 8.666/93. 
 
18. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS RECURSOS: 
18.1 As despesas decorrentes do atendimento desta Licitação correrão à conta dos recursos 
específicos consignados nas dotações orçamentárias vigentes, afetas aos Órgãos/Secretarias 
Solicitantes/ Órgãos não participantes. 
 
19. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
19.1 O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização de 
Pregão Presencial é a Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 
19.2 São órgãos participantes da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante o referido 
Pregão:  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 
Fundo Municipal de Assistência Social;  
Secretaria Municipal de Educação; 
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;  
Secretaria Municipal de Comunicação; 
Secretaria Municipal de Produção e Cooperativismo; 
Fundo Municipal de Saúde. 
Secretaria Municipal de Administração; 
Gabinete do Prefeito. 
 
 

Gurupi – Tocantins, aos 26 dias do mês de outubro de 2015.  
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      Alessandra Milhomem de Souza 
Coord. De Contratos e Termos de Referência – SECAD, Fone (63) 3301-4309. 
                    Responsável pela elaboração do Termo de Referência. 

 
 

 
Aprovo o presente Termo de Referência, 
 
 
 
 
 
 

GERSON JOSÉ DE OLIVEIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

DECRETO Nº0103/2015 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3706/2015 

 
ANEXO II  

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  
 
À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na Av. Pará nº 1210-A, centro. 
CEP: 77.403-010  -   Gurupi–TO. 
 
 

Pela presente, CREDENCIAMOS o(a) Sr.(a) _________________________ o(a), nacionalidade, 

estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________ e do CPF nº__________, 

residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade/UF, Telefone(xx)xxx), a 

participar do procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 003/2016, Tipo Menor Preço (Menor 

Taxa de Administração), cujo objeto é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de 

empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de frota via cartão magnético, que consiste na 

manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos e outros equipamentos (mecânica, elétrica, 

funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro, pinturas em geral e lavagem), bem 

como o fornecimento de peças e acessórios de reposição originais ou similares, e quando necessário 

transporte em suspenso por guincho socorro mecânico, através de um sistema informatizado para gestão de 

frota, próprio da Fornecedora/Detentora, por meio de internet, compreendendo orçamento dos materiais e 

serviços especializados de manutenção através da rede de oficinas credenciadas pela Fornecedora/Detentora, 

em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, e informações contidas no Processo 

Administrativo nº 3706/2015, para atender a frota de máquinas, veículos e outros equipamentos da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e demais Órgãos participantes. 

 

Na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL da empresa (Razão social), inscrita no CNPJ 

nº_________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, 

Cidade/UF, Telefone(xx)xx), OUTORGA-SE à pessoa acima qualificada amplos e gerais poderes para formular 

propostas verbais, acordar, discordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes a esta 

empresa, recorrer ou renunciar ao direito de recurso, em todas as fases, podendo, ainda, praticar todos os 

outros atos pertinentes ao presente certame licitatório, inclusive a interposição de recursos administrativos.  

 
Declaro, também, estar ciente de que esta empresa responderá, tanto na esfera 

administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) representante ora 
nomeado (a). 

 

 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2016. 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Licitatório nº 3706/2015 

 
 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

À 
PREGOEIRA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – SRP. 
 
 

Prezada Senhora, 
 
[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo], 

inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual nº [xxxx],  neste  ato  representada  pelo  [cargo]  [nome  do  

representante  legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx], residente e 

domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade/UF, Telefone(xx)xxxx),  

 

DECLARA, sob as penalidades da lei, com fins de participação do Pregão Presencial nº 

003/2016 e para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do Artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 

17/07/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no 

Edital. 

 

Declaramos ainda, que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas 

no EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele 

exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.  

 

 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2016. 

 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Licitatório nº 3706/2015 

 
 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 

 
 
A empresa______________________, inscrita no CNPJ sob o nº_________________, 

com sede na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) 
Sr(a)___________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 
Documento de Identidade – RG nº _________ SSP_____ e do CPF nº_______________________, 
DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação do Pregão Presencial nº 003/2016, na 
qualidade de proponente que: 

 
 Manterá durante a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

 Está ciente das obrigações constantes no edital, na minuta contratual, Termo de Referência e 
demais anexos, sendo que concorda com tais disposições; 

 
 Possui disponibilidade de pessoal e condições para executar o objeto da presente licitação 

referente ao item(ns) contado(s) caso seja vencedora; 
 

 Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 
comprometendo-se à realização de eventuais vistorias, averiguações, substituições, reparos e 
correções  caso se façam necessárias;  

 
 Ter conhecimento e submeter-se ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização dos serviços a serem prestados, 
bem como, ao edital do Pregão Presencial nº 003/2016; 

 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2016. 

 
 
 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
Obs.: Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Licitatório nº 3706/2015 

 
 
 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
  
 
 
  

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço 

completo], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual nº [xxxx],  neste  ato  representada  

pelo  [cargo]  [nome  do  representante  legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito 

no CPF sob o nº [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da  lei e para fins de participação do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 003/2016, que se enquadra como (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) 

nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a 

fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das 

vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.  

   
 
 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2016. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3706/2015 

 
 

ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO 

TEMPORÁRIA OU IDONEIDADE PARA LICITAR. 
 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na Av. Pará nº 1210-A, centro, Gurupi-TO. 
Referente ao Pregão Presencial nº 003/2016. 

 
 
 

A empresa______________________, inscrita no CNPJ nº_________________, com 
sede na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) 
Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade Registro Geral nº 
_________ SSP_____ e do CPF nº_______________________, residente e domiciliado à (endereço 
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade/UF, Telefone(xx)xxxx),  

 
DECLARA sob as penalidades da lei e para fins de participação na presente licitação 

pública, QUE até a presente data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO; 
 
 DECLARA NÃO TER RECEBIDO SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR e/ou DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 
Pública no âmbito Federal, Estadual e Municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

 
DECLARA ainda que recebeu o edital do Pregão Presencial nº 003/2016 e seus 

respectivos Anexos tomando conhecimento de todas as informações e condições para o 
fornecimento do objeto do referido Pregão, sendo habilitada para o fornecimento do objeto licitado. 

 
 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 



 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
DIRETORIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

  

__________________________________________________________________________________________________ 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010 Gurupi - TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Licitatório nº 3706/2015 

 
ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V  
DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 

 
À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na Av. Pará nº 1210-A, centro, Gurupi-TO. 
Referente ao Pregão Presencial nº 003/2016. 

 
 
 

A empresa______________________, inscrita no CNPJ sob o nº_________________, 

com sede na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) 

Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade – RG nº _________ 

SSP_____ e do CPF nº________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V, do Art. 27 da 

Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, e participação do Pregão Presencial 

nº 003/2016, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

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

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2016. 

 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
Obs.: 
- Esta Declaração deverá estar contida no envelope nº 02 – documentação 
- Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 



 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
DIRETORIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

  

__________________________________________________________________________________________________ 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010 Gurupi - TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 

 

ANEXO VIII – PROPOSTA COMERCIAL – PP 003-16 - SRP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3706/2015 

 

ANEXO VIII 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 
 
À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na Av. Pará nº1210-A, Centro 
CEP: 77403-010 - Gurupi–TO. 
 
Empresa (Razão Social): 
Fantasia: 
Endereço Completo: 
E-mail:       Fone/Fax 
N

o
 do CNPJ: 

N
o
 da Inscrição Estadual: 

N
o
 da Inscrição Municipal: 

Nome para Contato:     Fone/Cel: 
E-mail: 
 
Dados Bancários: Banco nº _____, Agência nº ______, Operação _______, Conta Corrente ________. 
 

 
Apresentamos nossa proposta referente à Constitui objeto desta licitação o registro de preços para futura, 
eventual e parcelada contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de frota via 
cartão magnético; em conformidade com as especificações a seguir elencadas, na forma contida no 
Instrumento Convocatório e seus anexos, e em obediência às informações contidas no Processo 
Administrativo nº 3706/2015, objeto do Pregão Presencial nº 003/2016 - SRP, para atender toda a frota de 
máquinas, veículos e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais Órgãos 
participantes. 

 
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele 
exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.  

 
Declaramos que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, 

influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem 
como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto; 

 
Declaramos, por fim que, nos percentuais (taxa administração) propostos estão inclusas todas 

as parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços, despesas com materiais, frete, seguro, taxas, 
impostos e demais encargos incidentes, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias, 
constituindo se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato; 
 

ITEM SECRETARIA VALOR ESTIMADO TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO % TOTAL C/ TAXA ADM 

01 INFRAESTRUTURA 2.800.000,00   

02 DESENV. URBANO 150.000,00   

03 ASSIST. SOCIAL 180.000,00   

04 EDUCAÇÃO 570.000,00   

05 PLANEJ/FINANÇA 17.000,00   

06 COMUNICAÇÃO 26.000,00   

07 PRODUÇÃO 1.000.000,00   

08 SAÚDE 700.000,00   

09 ADMINISTRAÇÃO 14.500,00   

10 GABINETE 60.000,00   



 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
DIRETORIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

  

__________________________________________________________________________________________________ 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010 Gurupi - TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 
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VALOR TOTAL ESTIMADO 5.517.500,00   

 
VALOR TOTAL (ESTIMADO) NEGOCIADO R$__________(___________________________) 
 
DECLARAMOS QUE: Os objetos (peças, componentes, acessórios e outros materiais) e os serviços serão de 
primeira qualidade; 
 
Caso esta proposta seja aceita, comprometemo-nos: 
 

 A fornecer os objetos/serviços no prazo e condições previstos no Edital, contados a partir do 
recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento/Serviços. 

 
 Manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar de sua 

apresentação. 
 

 Que até a assinatura do contrato, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 
observada as condições do Edital. 

 
 Em concordar que o pagamento das faturas seja efetuado mensalmente, em parcela única, no prazo 

de até 30 (trinta) dias, após a emissão e apresentação da Nota Fiscal (nos termos do Edital), referente 
à aquisição de peças e mão de obra, desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante 
fornecedora/detentora. 

 
DA FORMA, DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO: conforme especificado no Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2016 e Contrato a ser firmado. 
 
DADOS DA PESSOA COMPETENTE PARA ASSINAR A ARP: 

[nome do representante], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], nacionalidade, estado civil, 

profissão, residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado. 

 

 

Cidade-UF, DD de MMM de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Nome: 
Cargo: 

 

 

 

 

 

 

OBS.:  

 ESTE DOCUMENTO É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO / UTILIZAR PAPEL PERSONALIZADO DA EMPRESA. 

 CONSTAR OUTRAS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES PERTINENTES À CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO OBJETO  



 
 
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

                  

 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP:77.425-500. 

Telefone: (63) 3315-0070 ou 3315-0063 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Licitatório nº 3706/2015 

 
 

ANEXO IX 
 

MINUTA CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ____/2016 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
_________________DE GURUPI - TO E A EMPRESA 
____________________________, MEDIANTE AS 
CÁLUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ______________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede na ___________, 
Gurupi – TO, CEP: _______, representado neste ato por seu (titular), __________________, nacionalidade, 
estado civil, profissão, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ___________ SSP-___ e CPF nº 
____________, residente e domiciliado(a) na __________________, CEP: ________ Fone: (63) 8111-1011, 
Gurupi/TO; doravante denominado CONTRATANTE; e a 
 
Empresa _______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº ___________, 
estabelecida na _________________, representada por _______, (qualificar), portador da Carteira de Identidade 
nº _______ e inscrito no CPF/MF sob o nº __________, residente e domiciliado ________________,doravante 
denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços decorrente da Ata de 
Registro de Preços nº ___/2016, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
O presente Contrato decorre de adjudicação do Pregão Presencial nº 003/2016, formalizado através da licitação 
regida pelas Leis federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e ato de retificação do Secretário Municipal de Infraestrutura, conforme Termo de Homologação de 
_____/_____/2016, tudo constante no Processo Administrativo nº 3706/2015, do qual passa a fazer parte 
integrante este Instrumento. 
 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de gerenciamento da frota da 

Contratante, via cartão magnético, que consiste na manutenção preventiva e corretiva de veículos 
automotivos e outros equipamentos (mecânica, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, 
troca de óleo, filtro, pinturas em geral e lavagem), com fornecimento de peças e acessórios de reposição 
originais ou similares, e quando necessário transporte em suspenso por guincho socorro mecânico.  

 
1.1.1. A referida prestação e serviços de gerenciamento de frota deverá ser através de sistema informatizado 

para gestão de frota, próprio da contratada, por meio de internet, compreendendo orçamento dos materiais 
e serviços especializados de manutenção através da rede de oficinas credenciadas pela Contratada, em 
conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital). 



 
 
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

                  

 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP:77.425-500. 

Telefone: (63) 3315-0070 ou 3315-0063 
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1.1.2. Entende-se por Manutenção Preventiva: Ter como objetivo principal, mediante uma introdução 

sistemática regular de revisões e serviços, garantir as melhores condições de desempenho do veículo, no que 
se refere ao seu funcionamento, rendimento e segurança, assim como prevenir a ocorrência de defeitos que 
possam redundar em danos nos componentes ou mesmo à paralisação do veículo. 

 
1.1.3. Entende-se por Manutenção Corretiva: Tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado em 

decorrência de defeitos, bem como reparar pequenas avarias. 
 
 

1.2. Relação da Frota e Valor Estimado da Contratante 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE _______________________ 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1     
2     

VALOR ESTIMADO - ESPECIFICAÇÕES  VALOR TOTAL 

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS  R$  

SERVIÇO DE MÃO OBRA  R$  

TOTAL ESTIMADO - ADJUDICADO R$  
 
1.2.1. Os valores das peças e serviços aqui elencados servem apenas de estimativa para composição dos preços, 

desta forma não constitui, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento.  
 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA, DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO 
OBJETO.  
2.1. Da Forma de Execução do Objeto: 
2.1.1. A prestação dos serviços ora contratados deverá ser executada segundo os termos deste instrumento 

contratual, bem como do Edital e seus respectivos anexos, compreendendo o desenvolvimento das tarefas a 
seguir elencadas; 

 
2.1.2. A CONTRATADA deverá credenciar no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura da 

ARP/CONTRATO e manter, sob pena de rescisão, no mínimo 3 (três) estabelecimentos de 
oficinas/concessionárias/lojas/Centros Automotivos e outras necessárias, para cada compra e/ou serviço a 
ser executado, devidamente equipados para aceitar as transações do seu sistema, em especial no Estado do 
Tocantins, Goiás e DF, com prioridade nos seguintes municípios: Gurupi, Palmas, Goiânia e Brasília, para 
atender o mínimo de orçamento exigido no item 2.1.5 deste Instrumento Contratual, bem como, se 
necessário for, acrescentar novos credenciados em todo território nacional. 

 
2.1.3. Os serviços deverão ser prestados através de sistema de gerenciamento integrado em ambiente on-line e 

mediante a utilização de cartões individuais com senha que viabilizem a captura de dados e processamento 
de informações de cada veículo, de modo que venha a permitir o gerenciamento, abertura de pedidos de 
serviços, análise dos orçamentos, bem como emitir relatórios que possibilitem análise pelo CONTRATANTE. 

 
2.1.4. A CONTRATADA deverá dispor de redes de estabelecimentos credenciados e deve ter em seu cadastro 

empresas de fornecimento de peças e prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nas 
áreas de mecânica em geral, sistemas elétricos, funilaria, alinhamento, balanceamento e suspensão em geral, 
serviços de chaveiro, vidros, borracharias, lavagem, enfim, todos os componentes dos veículos e 
equipamentos especificados na tabela constante do item 1.2 deste instrumento, inclusive de veículos que 
venham a ser incorporados à frota durante a vigência contratual, e fornecimento de peças de modo ainda a 
permitir o cadastro de novos estabelecimentos prestadores de serviços de manutenção e fornecimento de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

                  

 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP:77.425-500. 
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peças, este deve ser realizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do pedido oficial do Órgão 
Gestor da ARP. 

 
2.1.5. A execução dos serviços somente considerar-se-á AUTORIZADA, após cotação de no mínimo 03 (três) 

orçamentos/cotações para os serviços e/ou aquisições a serem realizados, dentre os estabelecimentos 
credenciados em cada localidade, salvo quando houver número inferior de estabelecimentos que prestem o 
serviço/compra necessitado, e emissão/autorização de ordem de serviço/compra pelo CONTRATANTE, a qual 
será encaminhada pelo servidor responsável o Sr: ____________________, (cargo, número de telefone e e-
mail). 

 
2.1.6. O sistema da CONTRATADA, deverá disponibilizar relatórios por veículo, contendo no mínimo os seguintes 

dados: identificação do veículo (placa, marca/modelo, ano de fabricação, cor), preço unitário do 
produto/serviço adquirido, valor cobrado, quilometragem do veículo (hodômetro), nome da empresa 
atendente, endereço, data e hora do serviço para cada veículo. 

 
2.1.7. Deverá Permitir consulta e emissão de relatórios de identificação da rede credenciada, no mínimo 3 (três) 

para cada compra e/ou serviço a ser executado, bem como o credenciamento de nova 
oficinas/concessionárias a pedido do Órgão Gerenciador da ARP Nº ____/2016, respeitadas as condições de 
credenciamento estabelecidas pela CONTRATADA. 

 
2.1.8. Deverá Disponibilizar acesso ao Sistema AUDATEX ou outro instrumento hábil similar, que possibilita que 

o CONTRATANTE através do gestor/fiscal efetue consulta on line, tanto à tabela de preços dos fabricantes de 
peças, quanto à tabela de tempos de mão de obra padrão dos veículos e equipamentos. 

 
2.1.9. O valor a ser pago pelas peças e/ou serviços, que deverão constar do orçamento, será conferido pela 

CONTRATANTE (conforme o caso), a qual verificará se estes correspondem aos preços da tabela do fabricante 
ou quando similar, se estão condizentes aos praticados no mercado e se, aos mesmos, foram aplicados a taxa 
adjudicada e registrada. 

 
2.1.10. Deverá fornecer a possibilidades de inclusão e/ou exclusão de veículos e/ou condutores, além da 

manutenção e conservação do histórico dos veículos e condutores cadastrados anteriormente, para 
posterior consulta, se necessários. 

 
2.1.11. Cada veículo deverá possuir cartão único, parametrizado, vinculado à placa ou ao código 

correspondente, de forma que impeça a utilização dos serviços por veículo não autorizado, pertencente ou 
não à frota do Órgão Gestor/Órgãos Participantes. 

 
2.1.12. A CONTRATADA deverá oferecer a possibilidade de bloqueio do uso do cartão de forma imediata, 

mediante comando do (s) administrador (es) do sistema.  
 
2.1.13. Exigir do seu credenciado, que o comprovante de transação ou outro documento similar emitido por ele 

oficina/concessionária deverá indicar, no mínimo, nome do estabelecimento, o número do cartão, 
identificação do veículo ou código correspondente, nome do condutor, data, hora, preço unitário do 
produto/serviço, quilometragem do veículo (hodômetro) no ato do serviço. 

 
2.1.14. As peças, componentes, acessórios fornecidos deverão estar cobertos por garantia, que deverá obedecer 

ao prazo de garantia estipulado expressamente pelo fabricante em termo próprio e contará a partir da data 
de instalação ou execução do serviço, não podendo ser inferior a 30 (trinta) dias. 

 
2.1.15. As peças, ou serviços que estiverem no prazo de garantia, não acarretarão custos para a CONTRATANTE, 

nos casos de substituição de peças defeituosas proveniente de serviço anteriormente executado e/ou 
correção de defeitos de fabricação. 
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2.1.16. Caso os serviços executados ou as peças, componentes, acessórios empregados apresentem problemas 
e/ou defeitos dentro do período de garantia, esses deverão ser refeitos e/ou substituídos no prazo não 
maior que o prazo do 1º conserto, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE. 

 
2.1.17. As peças, componentes, acessórios que forem substituídos deverão ser disponibilizadas ao servidor 

responsável da CONTRATANTE, para que no momento do recebimento do serviço seja verificada sua real 
necessidade e atestada sua substituição. 

2.1.18. Caso o veículo apresente problemas em cidades que não possuam oficinas credenciadas, deverá ser 
ofertado o serviço de guincho da oficina credenciada mais próxima. 

 
2.1.19. O serviço de reboque deve fornecer assistência 24 (vinte e quatro) horas sem limite de quilometragem. 
 
2.1.20. Nos casos em que o serviço não atenda as especificações ou não sejam aprovados, estes deverão ser 

substituídos sem qualquer ônus para CONTRATANTE. 
 
2.1.21. A cada serviço,  a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, orçamento prévio que deverá ser 

preparado de forma detalhada, abrangendo a marca, ano/modelo e n° de placa do veículo, o nome e 
quantidade de peças e/ou acessórios e os serviços a serem executados, bem como apresentar relatório com 
todo histórico de serviços a serem executados no veículo em questão, quando necessário. 

 
 
2.2. Do Prazo de Atendimento ao Objeto: 
2.2.1. A CONTRATADA se compromete a zelar, frente à rede credenciada, pela perfeita execução dos serviços 

prestados, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 6 (seis) horas, a contar 
da notificação, inclusive com a substituição dos equipamentos e/ou prestação de serviços de assistência 
técnica. 

 
2.2.2. Os prazos mínimos de garantia nos casos de manutenção preventiva deverá obedecer ao prazo de 

garantia estipulado expressamente pelo fabricante para peças, e 30 (trinta) dias para serviços, contados da 
data do recebimento do veículo, pelo CONTRATANTE, devidamente consertado. 

 
2.2.3. O prazo mínimo de garantia nos casos de manutenção corretiva será de 30 (trinta) dias para 

alinhamento, balanceamento e cambagem e 06 (seis) meses para pintura e lanternagem e para os demais 
serviços 90 (noventa) dias, no caso de retifica de motor, será de no mínimo 06 (seis) meses, contados da 
data do recebimento do veículo devidamente consertado. 

 
2.2.4. As empresas credenciadas pela CONTRATADA, nos casos de manutenção corretiva devem estabelecer 

prazos de acordo com o dano gerado ao veículo, porém, nos casos em que se tratar de manutenção 
preventiva, esta não poderá ultrapassar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
2.2.5. Entregar o veículo logo após a conclusão dos serviços, obedecendo ao prazo informado previamente nos 

orçamentos. 
 
 
2.3. Do Local de Atendimento ao Objeto: 
2.3.1. O Atendimento às necessidades da CONTRATANTE deverá ser efetuado através de rede de 

oficinas/concessionárias/lojas/centros automotivos e outras necessárias, devidamente credenciadas pela 
CONTRATADA. 

 
2.3.2. Os serviços deverão ser realizados através de empresas cadastradas/credenciadas, que apresentem 

profissionais qualificados, condições e instalações técnicas adequadas, objetivando a realização dos serviços 
com eficiência desejada e com garantias concedidas pelos estabelecimentos credenciados em consonância 
com o Código de Defesa do Consumidor. 
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2.4. Das Condições Gerais de Atendimento ao Objeto: 
2.4.1. O uso indevido do cartão não autorizado ou cancelado pelo (s) administrador (es) do sistema, não poderá 

ser computado nas despesas decorrentes.  
 
2.4.2. Para implantação do sistema não será permitida modificação e/ou instalação de equipamentos nos 

veículos. 
 
2.4.3. Poderá fazer uso dos serviços, somente usuários previamente cadastrados. 
 
2.4.4. As peças, componentes, acessórios a serem utilizados no conserto dos veículos deverão ser sempre 

originais, salvo em casos excepcionais em que, com autorização formal do servidor responsável, da 
CONTRATANTE, poderão ser empregadas similares ou paralelas. 

 
2.4.5. Para o cálculo do valor dos serviços também poderá ser utilizado como referência máxima o cálculo do 

preço da mão-de-obra (pesquisa média) e do tempo de serviço (hora centesimal) obtidos através do sítio 
eletrônico http://www.fiepr.org.br/sindicatos/sindirepa/tabela-referencial--precos-de-servicos-1-2420-
150615.shtml e/ou por intermédio de pesquisa no mercado local e informações do fabricante. 

 
2.4.6. Caso o sistema de trabalho venha a ter problemas de manutenção, estes deverão ser solucionados em 

tempo hábil, não podendo prejudicar o andamento das atividades de manutenção dos veículos. 
 
2.4.7. As oficinas/concessionárias credenciadas devem oferecer, após a conclusão das transações, comprovante 

da operação de pagamento e detalhamento dos serviços e peças substituídas. E sempre que possível cada 
peça deverá ser identificada pelo seu código constante do catálogo. 

 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
3.1. A CONTRATADA emitirá quinzenalmente a nota fiscal dos serviços executados ou peças utilizadas, no 

período, pela rede de prestadores de serviços credenciadas, acompanhada de relatório informativo, 
juntamente com as Requisições de serviços/fornecimento, emitidas pela CONTRATANTE, devidamente 
assinada pelo servidor público responsável, indicado neste instrumento para tal fim. 

 
3.1.1 Os pagamentos serão efetuados após a análise da conformidade do objeto licitado com o discriminado na 

respectiva nota fiscal e o atesto de recebimento definitivo, pelo servidor designado e de acordo com a 
programação financeira da CONTRATANTE. 

 
3.1.2. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da CONTRATADA, 

mensalmente, em parcela única, desde que não haja fator impeditivo imputável à CONTRATADA, e será 
efetuado em até 30 dias após o Atesto de Recebimento do objeto. 

 
3.2. A CONTRATADA deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem 

rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do 
Banco e respectiva Agência. 

 
3.3. É condição de realização de pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura a prova de regularidade 

fiscal da empresa, ficando a CONTRATADA ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 
deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.  

 
3.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com 
o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
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3.5. A CONTRATADA deverá garantir que os preços cobrados na rede credenciada, terão como limite o preço à 
vista. 

 
3.6. Pela execução do serviço e/ou fornecimentos de peças, componentes e acessórios, a CONTRATANTE, pagará 

à CONTRATADA o percentual correspondente à taxa de administração licitada/negociada/registrada, 
incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do sistema de gerenciamento; 

 
3.6.1. Sendo a taxa registrada negativa, a CONTRATANTE, receberá da CONTRATADA, A TÍTULO DE DESCONTO, 

o percentual correspondente à taxa negativa registrada, pela execução do serviço e/ou fornecimento de 
peças, componentes e acessórios. 

 
3.7. À CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da atestação, da Nota Fiscal, 

pelo servidor responsável, os serviços não estiverem sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e 
contratado; 

3.8. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a 
mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte da CONTRATANTE, sem prejuízo, ainda, da 
reabertura do prazo para pagamento em seus termos iniciais; 

 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
4.1 DA CONTRATADA: 

a) Fornecer a cada veículo/máquina/outros equipamentos, cartão único, parametrizado nos termos do 
subitem 2.1.11 deste instrumento; 
b) Assegurar, junto aos prestadores de serviços credenciados, o atendimento à CONTRATADA, nas condições 
e prazos previstos no Termo de Referência, no Edital, na ARP e neste instrumento; 
c) Responsabilizar-se com as despesas concernentes à execução do serviço, fornecimento dos cartões, 
encargos sociais, trabalhistas, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto; 
d) Trocar/Reparar/Corrigir, no prazo de até 6 (seis) horas, às suas expensas os serviços/peças caso venham a 
ser recusados no ato de recebimento, sendo que este ato não importará sua aceitação, independentemente 
da aplicação das sanções cabíveis, bem como se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
de fabricação ou fornecimento do serviço/peça/componentes/acessório utilizado; 
e) Substituir, no prazo já estipulado, qualquer serviço/peça/componentes/acessório que não esteja em 
conformidade com as especificações do Termo de Referência e/ou na nota de empenho; 
f) Atender com prontidão às reclamações por parte do servidor designado como recebedor do objeto; 
g) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame; 
h) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente 
causado à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de 
seus empregados ou prepostos; 
i) Comunicar imediatamente e por escrito à CONTRATANTE, através da Fiscalização, qualquer anormalidade 
verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 
j) Comunicar ao Órgão Gerenciador/Contratante, quando da modificação em seu endereço ou informações 
de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na 
ARP; 
k) Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, por escrito e 
tão logo constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, 
para adoção das providências cabíveis e necessárias;  
l) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) credenciado(s), quanto aos prazos de 
execução do serviço, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não 
cumprimento da entrega por parte do fornecedor; 
m) Disponibilizar rede credenciada de no mínimo 3 (três) fornecedores para cada compra e serviço a ser 
executado, pois a execução dos serviços somente considerar-se-á AUTORIZADA, após o preenchimento deste 
requisito,  dentre os estabelecimentos credenciados em cada localidade, salvo quando houver número 
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inferior de estabelecimentos que prestem o serviço necessitado, e emissão de ordem de serviço pela 
CONTRATANTE, a qual será encaminhada pelo fiscal deste Instrumento. 
n) Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitadas pelo Órgão Requisitante, de forma 
clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações.  

 
 
4.2. DA CONTRATANTE 

a) Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto 
cumprimento de suas disposições; 
b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA desde que não haja 
impedimento legal para o fato; 
c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto contratado; 
d) Emitir requisição/solicitação dos itens objeto solicitado para fornecimento; 
e) Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste instrumento e levar ao conhecimento do Órgão Gerenciador da ARP; 
f) Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos 
de sua responsabilidade; 
g) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado neste instrumento contratual, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências 
ao órgão gerenciador. 

 
 
5. CLÁUSULA QUINTA  -  DA DOTAÇÃO E DOS RECURSOS 
5.1. As despesas decorrentes do atendimento deste contrato correrão à conta dos recursos específicos 

consignados nas dotações orçamentárias vigentes, afetas a esta secretaria a saber: 
 

a) CONTRATANTE: ___________________ 
a1) Peças, acessórios e outros materiais/R$ xx.xxx,xx (dotação orçamentária/elemento despesa/fonte); 
a2) Serviços de mão de obra/R$ xx.xxx,xx (dotação orçamentária/elemento despesa/fonte). 

 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
6.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, condicionando a 

sua eficácia à publicação no órgão de imprensa oficial, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso 
II, da Lei federal nº 8.666/93. 

 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA -  DA RESCISÃO DO CONTRATO 
7.1. O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando: 
a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa anuência da 
CONTRATANTE. 

 
7.2. O presente contrato poderá ser rescindido por mutuo acordo, quando atendidas às conveniências do 

Município e o interesse público, bem como a disponibilidade de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA o 
direito a receber da CONTRATANTE o valor correspondente à execução efetuada até aquela data. 

 
7.3. À CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de não cumprimento do contrato a contendo, transferi-lo a 

terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou 
extrajudicial. 
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8. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 
8.1. Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções 

previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, bem como nos Art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento 
de multa nos seguintes termos:  
a) pelo atraso na execução do serviço em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do serviço 
não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do serviço; 
b) pela recusa em efetuar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega 
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço;  
c) pela demora em substituir o objeto rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 
2% (dois por cento) do valor do serviço recusado, por dia decorrido;  

 
8.2. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à CONTRATADA, ou 

efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.  
 
 
9. CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO 
9.1. Consideram-se integrante do presente instrumento contratual, os termos do Edital Pregão Presencial nº 

003/2016 – SRP e seus anexos, a proposta da CONTRATADA, no que couber, e demais documentos 
pertinentes, independentemente de transcrição. 

 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
10.1. Fica eleito o foro da cidade de Gurupi – TO para dirimir todas as questões oriundas deste contrato, não 

resolvidas na esfera administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem justos combinados e contratados, assinam o presente instrumento em duas (04) vias de 

igual teor, na presença das testemunhas, que também o assinam. 
 

 
 

Gurupi (TO), ______ de ___________________ de 2016. 
 
          
 
          Pela CONTRATANTE:      Pela CONTRATADA: 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ______________ 
Nome do Secretário (a) 

NOME DA EMPRESA CONTRATADA 
Nome do Representante Responsável 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________________  
CPF: 
 
_____________________________________ 
CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3706/2015 

 
 

ANEXO X 
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº____/2016-SRP 

 
Processo Licitatório nº 3706/2015 
Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº 003/2016 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP. 
Tipo: Menor Preço (Menor Taxa de Administração). 
Objeto: Registro de preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para prestação de 

serviços de gerenciamento de frota via cartão magnético; O referido gerenciamento consiste na 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotivos e outros equipamentos (mecânica, elétrica, 
funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro, pinturas em geral e lavagem), com 
fornecimento de peças e acessórios de reposição originais ou similares, e quando necessário transporte em 
suspenso por guincho socorro mecânico, através de um sistema informatizado para gestão de frota, próprio 
da Fornecedora/Detentora, por meio de internet, compreendendo orçamento dos materiais e serviços 
especializados de manutenção através da rede de oficinas credenciadas pela Fornecedora/Detentora em 
conformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, para atender a frota de máquinas, 
veículos e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais órgãos participantes, na 
forma de Pregão Presencial, critério de julgamento Menor Preço (Menor Taxa de Administração), visando o 
Registro de Preços. 

 
Aos XX dia do mês de XXXX do ano de 2016, as PARTES a seguir elencadas, FIRMAM A PRESENTE ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da(s) respectiva(s) 
proposta(s) apresentada(s), classificada(s), aceita(s)/negociada(s) no certame do Pregão Presencial Nº 003/2016-
SRP realizado em ______/_____/2016, conforme as cláusulas e condições conforme segue: 

 
ÓRGÃO GERENCIADOR:  

 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, inscrita no CNPJ nº 17.590.843/0001-98, com sede na Av. 
Antônio Nunes da Silva, nº 2195, Parque das Acácias, Gurupi – TO, CEP: 77.425-500, representado neste ato 
por seu Secretário, o Sr. Gerson José de Oliveira, brasileiro, casado, veterinário, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 1.496.030 SSP-GO e CPF nº 387.347.881-15, residente e domiciliado na Rua 10, nº 55, Parque 
Primavera, CEP: 77.413-100 Fone: (63) 8111-1011, Gurupi/TO. 
 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, inscrita no CNPJ nº 17.590.743/0001-61, com sede 
na Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010, representada neste ato pela secretária a Srª. Maria Marta 
Barbosa Figueiredo Vieira, brasileira, casada, Pedagoga, portadora do CPF nº 271.005.452.34 e do RG nº 
634.844 SSP-TO, residente e domiciliada na Rua Adelmo Aires Negre, nº 1.801, entre as Av. Rio Grande do 
Norte e Brasília, Centro, CEP: 77.405-080 Fone: (63) 8457-0667 – 9936-5374 e 3315-0017 Gurupi/TO; 
 

 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ nº 14.764.485/0001-02, instalado no Centro 

Administrativo da Prefeitura Municipal de Gurupi, localizado na Rod. BR 242, KM 407, saída para PEIXE, Lote 

04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.410-970, 

representada neste ato pela secretária a Srª. Joelma Guedes Martins, brasileira, solteira, Funcionária Publica 

Municipal, portadora da Carteira de Identidade RG nº 112.724 2ª via SSP/TO e CPF nº 879.054.181-20, 

residente e domiciliada na Av. Santana, nº 250, entre as Ruas 20/21 Centro, CEP: 77.420-260 nesta cidade, 

Fone: (63) 8439-1399; 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 17.527.397/0001-77, instalada no Centro 
Administrativo da Prefeitura Municipal de Gurupi, localizado na Rod. BR-242, KM 407, saída para a cidade de 
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Peixe, Lote 4, Gleba 8, 4ª Etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.410-970, 
representada neste ato pelo seu secretário o Sr. Eurípedes Fernandes Cunha, brasileiro, casado, bacharel em 
direito, portador da Carteira de Identidade RG nº 394.943 SSP/TO e CPF nº 526.461.811-91, residente e 
domiciliado à Av. Amazonas, nº 977, centro, CEP: 77.403-030 nesta cidade, Fone: (63) 9268-9797 – 9936-0057; 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, inscrita no CNPJ sob o nº 17.527.365/0001-71, com 
sede na Rua 05, Esq. Com Av. Guanabara, Qd. 425, Lt. 16, S/Nº, Centro, Gurupi/TO, CEP: 77.402-100, 
representada neste ato pelo Secretário, o Sr. Reinaldo Teixeira Brito, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 
088.013.091-20 e RG 348.157 SSP-GO, residente e domiciliado na Avenida Ceará, nº. 1495, Centro, nesta 
cidade, CEP: 77.410-050 fone: (063) 9936-1495; 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 17.526.493/0001-09, com sede no 
Centro Administrativo localizado na Rod. BR-242, KM 407, saída para a cidade de Peixe, Lote 4, Gleba 8, 4ª 
Etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.410-970, fone (63) 3301-4315, 
representada neste ato pela secretária Srª. Marimar Aiala de Souza, brasileira, divorciada, Jornalista, portadora 
do CPF nº 363.189.221-72 e RG 1.589.150 SSP-GO, residente e domiciliado na Avenida Santa Catarina, nº 2.141, 
Centro, nesta cidade, CEP: 77.403-060 fone: (063) 9936-4022; 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE, inscrita no CNPJ sob o nº 
17.718.507/0001-88, com sede no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Gurupi – TO, localizado na 
Rod. BR-242, KM 407, saída para a cidade de Peixe, Lote 4, Gleba 8, 4ª Etapa, parte do loteamento Fazenda 
Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.410-970, representada neste ato pelo seu secretário o Sr. Raimundo 
Wagner de Souza Aguiar, brasileiro, casado, Engº. Agrônomo, portador do CPF nº 771.000.851-87 e RG nº 
89.531 SSP/TO, residente e domiciliado na Rua H, nº 308, Setor União V, Gurupi – TO CEP: 77.400-000   fone 
(63) 9985-3833; 

 

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.336.672/0001-99, com sede à Av. Pernambuco, nº 
1345, centro CEP: 77.410-040 Gurupi/TO, representada neste ato pela secretária a Srª. Sueli Santos de Sousa 
Aguiar, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 30.195 SSP/TO e CPF nº 
534.731.751-53, residente e domiciliado à Av. Goiás, nº 4034, centro, CEP: 77.400-000 nesta cidade, Fone: (63) 
8403-3709; 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 17.718.490/0001-69, com sede no 

Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Gurupi – TO, localizado na Rod. BR-242, KM 407, saída para a 

cidade de Peixe, Lote 4, Gleba 8, 4ª Etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 

77.410-970, representada neste ato pelo seu secretário o Sr. Gutierres Borges Torquato, brasileiro, casado, 

fisioterapeuta, portador do CPF n° 006.550.891-28 e do RG n° 390.518 SSP/TO, residente e domiciliado Av. 

Ceará esq. Rua 07 n° 1981 centro, CEP: 77.410-050 Fone: (63) 9984-4055, Gurupi – TO; 

 

 GABINETE DO PREFEITO, inscrito no CNPJ sob o nº 17.544.962/0001-04, com sede na BR-242, KM 407, saída 
para a cidade de Peixe, Lote 4, Gleba 8, 4ª Etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, 
CEP: 77.410-970, representada neste ato pelo seu secretário o Sr. Silvério Taurino da Rocha Moreira, brasileiro, 
casado, cursando Adm. Empresa, portador da Carteira de Identidade RG nº 678.325 SSP/TO e CPF nº 
278.956.961-49, residente e domiciliado na Rua B Lote 09, Quadra 14, S/N, Setor Engº Waldir Lins, CEP: 77423-
010, nesta cidade, Fone: (63) 9997-1800 – 8476-5833; 

 
DETENTORA/FORNECEDORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.), endereço completo, CEP, 
telefone, cidade, estado, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual nº [xxx], dados bancários, neste ato 
representado pelo [cargo] [nome do representante], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no 
CPF nº [xxxx], nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, 
estado. 
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DO FUNDAMENTO LEGAL 
 A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do objeto do Pregão Presencial nº 

003/2016-SRP e respectivo Ato de Ratificação do Órgão Gerenciador, através de seu Gestor, conforme Termo 
de Homologação de _____/_____/2016, tudo constante no Processo Licitatório nº 3706/2015, do qual passa a 
fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual, com integral 
observância das normas: Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 
23.01.2013, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 
21.06.1993, demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo 
Instrumento Convocatório do referido Pregão Presencial e seus anexos. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. Constitui objeto desta Ata de Registro de Preço o registro de preços (Taxa de Administração em Percentual), 
para futura, eventual e parcelada contratação da empresa acima qualificada, para prestação de serviços de 
gerenciamento de frota via cartão magnético;  
 

1.1. O referido “gerenciamento” consiste na manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotivos e 
outros equipamentos (mecânica, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, 
filtro, pinturas em geral e lavagem), com fornecimento de peças e acessórios de reposição originais ou 
similares, e quando necessário transporte em suspenso por guincho socorro mecânico, através de um 
sistema informatizado para gestão de frota, próprio da Fornecedora/Detentora, por meio de internet, 
compreendendo orçamento dos materiais e serviços especializados de manutenção através da rede de 
oficinas credenciadas pela Fornecedora/Detentora em conformidade com as especificações contidas nesta 
Ata e Registro de Preços, no Termo de Referência e no Edital, para atender a frota de máquinas, veículos e 
outros equipamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais órgãos participantes. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) E DO FORNECEDOR 

2. A partir desta data, ficam registrados nesta ata, para todos os efeitos legais, nos termos do art. 15 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações, observada a ordem de classificação, os preços (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 
do FORNECEDOR primeiro colocado para os itens conforme o tabela abaixo: 

 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECEDOR CNPJ 

   

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DA SUA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE E DO CADASTRO 

RESERVA DE FORNECEDORES. 
3.1. Da Formalização da ARP: 
3.1.1. Após a homologação do resultado da presente licitação e consequentemente firmada e publicada esta 

ARP, a contratação com os fornecedores registrados poderá ser formalizada pelos Órgão Gerenciador e 
demais Participantes, por intermédio de instrumento contratual (quando couber), emissão de nota de 
empenho, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93. 

 
3.1.2. O Registro de Preços será formalizado por intermédio desta Ata de Registro de Preços-ARP, bem como nas 

condições previstas no Termo de Referência e no Edital. 
 
3.1.3. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, 

com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração, carta de credenciamento ou contrato 
social, acompanhados de documento de identidade com foto. 

 
3.1.4. A existência de preços registrados nesta ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela 

poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

 
3.1.5. O Edital do Pregão e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, 

farão parte integrante desta ARP, independente de transcrição. 
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3.1.6.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º 

do art. 65 da Lei nº 8.666/93, conforme dispõe o art. 12, § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013.  
 
3.1.7. A existência de preços registrados nesta ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela 

poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo 
assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

3.2. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços e da sua Publicidade: 
3.2.1. Esta Ata de Registro de Preços, a ser firmada, terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da 

publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e inciso III do §3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
3.2.2. Esta Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins-DOE, e a 

sua íntegra, após assinada e publicada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi 
(www.gurupi.to.gov.br) durante sua vigência. 

 
3.3. Do Cadastro de Reserva de Fornecedores da ARP: 
3.3.1.  Será incluído nesta ARP na forma de anexo o registro de preços dos licitantes que aceitarem cotar o 

objeto com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação de ordem da última 
proposta apresentada pelas respectivas licitantes durante a fase competitiva do certame, excluído o 
percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 
3º da Lei nº 8.666, de 1993.  

 
3.3.2. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de 

impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, e sucessivamente, nas hipóteses previstas 
nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.  

 
3.3.3.  A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o subitem anterior 

será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver 
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do 
mesmo Decreto.  

 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA, DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 
4.1. Da Forma de Execução do Objeto: 
4.1.1. O atendimento ao objeto registrado deverá ser executado segundo os termos do Edital e seus anexos, do 

Termo de Referencia, bem como o desenvolvimento das tarefas a seguir elencadas; 
 
4.1.2. A empresa vencedora deverá credenciar no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura da 

ARP/CONTRATO e manter, sob pena de rescisão, no mínimo 3 (três) estabelecimentos de 
oficinas/concessionárias/lojas/Centros Automotivos e outras necessárias, para cada compra e/ou serviço a 
ser executado, devidamente equipados para aceitar as transações do seu sistema, em especial no Estado do 
Tocantins, Goiás e DF, com prioridade nos seguintes municípios: Gurupi, Palmas, Goiânia e Brasília, para 
atender o mínimo de orçamento exigido no item 4.1.5 desta ARP, bem como, se necessário for, acrescentar 
novos credenciados em todo território nacional. 

 
4.1.3. Os serviços deverão ser prestados através de sistema de gerenciamento integrado em ambiente on-line e 

mediante a utilização de cartões individuais com senha que viabilizem a captura de dados e processamento 
de informações de cada veículo, de modo que venha a permitir o gerenciamento, abertura de pedidos de 
serviços, análise dos orçamentos, bem como emitir relatórios que possibilitem análise pelo Órgão 
Gerenciador/Participantes. 

 
4.1.4. A Fornecedora/Detentora deverá dispor de redes de estabelecimentos credenciados e deve ter em seu 

cadastro empresas de fornecimento de peças e prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva 
nas áreas de mecânica em geral, sistemas elétricos, funilaria, alinhamento, balanceamento e suspensão em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
http://www.gurupi.to.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
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geral, serviços de chaveiro, vidros, borracharias, lavagem, enfim, todos os componentes dos veículos e 
equipamentos especificados na tabela constante do item 5 do Termo de Referência, inclusive de veículos 
que venham a ser incorporados à frota durante a vigência contratual, e fornecimento de peças de modo 
ainda a permitir o cadastro de novos estabelecimentos prestadores de serviços de manutenção e 
fornecimento de peças, este deve ser realizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do pedido 
oficial do Órgão Gestor da ARP. 

 
4.1.5. A execução dos serviços somente considerar-se-á AUTORIZADA, após cotação de no mínimo 03 (três) 

orçamentos/cotações para os serviços e/ou aquisições a serem realizados, dentre os estabelecimentos 
credenciados em cada localidade, salvo quando houver número inferior de estabelecimentos que prestem o 
serviço/compra necessitado, e emissão/autorização de ordem de serviço/compra pelo Órgão 
Gerenciador/Participantes, a qual será encaminhada pelo servidor responsável correspondente. 

 
4.1.6. O sistema da Fornecedora/Detentora, deverá disponibilizar relatórios por veículo, contendo no mínimo os 

seguintes dados: identificação do veículo (placa, marca/modelo, ano de fabricação, cor), preço unitário do 
produto/serviço adquirido, valor cobrado, quilometragem do veículo (hodômetro), nome da empresa 
atendente, endereço, data e hora do serviço para cada veículo. 

 
4.1.7. Deverá Permitir consulta e emissão de relatórios de identificação da rede credenciada, no mínimo 3 (três) 

para cada compra e/ou serviço a ser executado, bem como o credenciamento de nova 
oficinas/concessionárias a pedido do Órgão Gerenciador, respeitadas as condições de credenciamento 
estabelecidas pela Fornecedora/Detentora. 

 
4.1.8. Deverá Disponibilizar acesso ao Sistema AUDATEX ou outro instrumento hábil similar, que possibilita que 

o gestor/fiscal efetue consulta on line, tanto à tabela de preços dos fabricantes de peças, quanto à tabela de 
tempos de mão de obra padrão dos veículos e equipamentos. 

 
4.1.9. O valor a ser pago pelas peças e/ou serviços, que deverão constar do orçamento, será conferido pelo 

Órgão Gerenciador/Órgão Participante (conforme o caso), a qual verificará se estes correspondem aos preços 
da tabela do fabricante ou quando similar, se estão condizentes aos praticados no mercado e se, aos 
mesmos, foram aplicados às taxas adjudicadas e contratadas. 

 
4.1.10. Deverá fornecer a possibilidades de inclusão e/ou exclusão de veículos e/ou condutores, além da 

manutenção e conservação do histórico dos veículos e condutores cadastrados anteriormente, para 
posterior consulta, se necessários. 

 
4.1.11. Cada veículo deverá possuir cartão único, parametrizado, vinculado à placa ou ao código 

correspondente, de forma que impeça a utilização dos serviços por veículo não autorizado, pertencente ou 
não à frota do Órgão Gestor/Órgãos Participantes. 

 
4.1.12. Deverá oferecer a possibilidade de bloqueio do uso do cartão de forma imediata, mediante comando do 

(s) administrador (es) do sistema.  
 
4.1.13. Exigir do seu credenciado, que o comprovante de transação ou outro documento similar emitido por ele 

oficina/concessionária deverá indicar, no mínimo, nome do estabelecimento, o número do cartão, 
identificação do veículo ou código correspondente, nome do condutor, data, hora, preço unitário do 
produto/serviço, quilometragem do veículo (hodômetro) no ato do serviço. 

 
4.1.14. As peças, componentes, acessórios fornecidos deverão estar cobertos por garantia, que deverá obedecer 

ao prazo de garantia estipulado expressamente pelo fabricante em termo próprio e contará a partir da data 
de instalação ou execução do serviço, não podendo ser inferior a 30 (trinta) dias. 
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4.1.15. As peças, ou serviços que estiverem no prazo de garantia, não acarretarão custos para os órgãos 
solicitantes/usuários, nos casos de substituição de peças defeituosas proveniente de serviço anteriormente 
executado e/ou correção de defeitos de fabricação. 

 
4.1.16. Caso os serviços executados ou as peças, componentes, acessórios empregados apresentem problemas 

e/ou defeitos dentro do período de garantia, esses deverão ser refeitos e/ou substituídos no prazo não 
maior que o prazo do 1º conserto, sem nenhum ônus para o Órgão Gerenciador/Participante. 

 
4.1.17. As peças, componentes, acessórios que forem substituídos deverão ser disponibilizadas ao servidor 

responsável do órgão solicitante, para que no momento do recebimento do serviço seja verificada sua real 
necessidade e atestada sua substituição. 

 
4.1.18. Caso o veículo apresente problemas em cidades que não possuam oficinas credenciadas, deverá ser 

ofertado o serviço de guincho da oficina credenciada mais próxima. 
 
4.1.19. O serviço de reboque deve fornecer assistência 24 (vinte e quatro) horas sem limite de quilometragem. 
 
4.1.20. Nos casos em que o serviço não atenda as especificações ou não sejam aprovados, estes deverão ser 

substituídos sem qualquer ônus do Órgão Gerenciador/Participantes. 
 
4.1.21. A cada serviço, o Órgão Gerenciador/Participantes solicitará à Fornecedora/Detentora, orçamento prévio 

que deverá ser preparado de forma detalhada, abrangendo a marca, ano/modelo e n° de placa do veículo, o 
nome e quantidade de peças e/ou acessórios e os serviços a serem executados, bem como apresentar 
relatório com todo histórico de serviços a serem executados no veículo em questão, quando necessário. 

 
4.2. Do Prazo de Atendimento ao Objeto: 
4.2.1. A Fornecedora/Detentora se compromete a zelar, frente às credenciadas, pela perfeita execução dos 

serviços prestados, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 6 (seis) horas, 
a contar da notificação, inclusive com a substituição dos equipamentos e/ou prestação de serviços de 
assistência técnica. 

 
4.2.2. Os prazos mínimos de garantia nos casos de manutenção preventiva deverão obedecer ao prazo de 

garantia estipulado expressamente pelo fabricante para peças, e 30 (trinta) dias para serviços, contados da 
data do recebimento do veículo, pelo órgão solicitante, devidamente consertado. 

 
4.2.3. O prazo mínimo de garantia nos casos de manutenção corretiva será de 30 (trinta) dias para 

alinhamento, balanceamento e cambagem e 06 (seis) meses para pintura e lanternagem e para os demais 
serviços 90 (noventa) dias, no caso de retifica de motor, será de no mínimo 06 (seis) meses, contados da 
data do recebimento do veículo devidamente consertado. 

 
4.2.4. As empresas credenciadas pela Fornecedora/Detentora, nos casos de manutenção corretiva devem 

estabelecer prazos de acordo com o dano gerado ao veículo, porém, nos casos em que se tratar de 
manutenção preventiva, esta não poderá ultrapassar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
4.2.5. Entregar o veículo logo após a conclusão dos serviços, obedecendo ao prazo informado previamente nos 

orçamentos. 
 
3.3. Do Local de Atendimento ao Objeto: 
4.3.1. O Atendimento às necessidades do Órgão Solicitante deverá ser efetuado através de rede de 

oficinas/concessionárias/lojas/centros automotivos e outras necessárias, devidamente credenciadas pela 
Fornecedora/Detentora, em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I 
do Edital), para atender a frota de máquinas, veículos e outros equipamentos dos Órgãos 
Gestor/Participantes. 
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4.3.2. Os serviços deverão ser realizados através de empresas cadastradas, que apresentem profissionais 
qualificados, condições e instalações técnicas adequadas, objetivando a realização dos serviços com eficiência 
desejada e com garantias concedidas pelos estabelecimentos credenciados em consonância com o Código de 
Defesa do Consumidor. 

 
4.4. Das Condições Gerais de Atendimento ao Objeto: 
4.4.1. O uso indevido do cartão não autorizado ou cancelado pelo (s) administrador (es) do sistema, não poderá 

ser computado nas despesas decorrentes.  
 
4.4.2. Para implantação do sistema não será permitida modificação e/ou instalação de equipamentos nos 

veículos. 
 
4.4.3. Poderá fazer uso dos serviços, somente usuários previamente cadastrados. 
 
4.4.4. Deverão ser fornecidos 02 (dois) cartões adicionais “reserva” para utilização em casos excepcionais. 
 
4.4.5. No caso de defeito do cartão eletrônico, perda ou qualquer dano no cartão, deverá o Órgão Gerenciador 

comunicar à empresa Fornecedora/Detentora, para que a mesma realize a devida substituição, no prazo 
máximo de dez (10) dias úteis; 

 
4.4.6. As peças, componentes, acessórios a serem utilizados no conserto dos veículos deverão ser sempre 

originais, salvo em casos excepcionais em que, com autorização formal do servidor responsável, indicado 
pelo órgão solicitante, poderão ser empregadas similares ou paralelas. 

 
4.4.7. A possibilidade de se adquirir peças, componentes ou acessórios de empresas não cadastradas pela 

Fornecedora/Detentora, não implica em renúncia por parte do Órgão Gerenciador/Participante de buscá-las 
diretamente no comércio, quando assim justificado pelo preço mais vantajoso à Administração Pública. 

 
4.4.8. Havendo divergência significativa de preços de peças, componentes ou acessórios nos orçamentos, o 

Órgão Gerenciador/Participante dará preferência na contratação aos estabelecimentos que operarem com 
preços compatíveis com os encontrados no comércio. 

  
4.4.9. Para o cálculo do valor dos serviços também poderá ser utilizado como referência máxima o cálculo do 

preço da mão-de-obra (pesquisa média) e do tempo de serviço (hora centesimal) obtidos através do sítio 
eletrônico http://www.fiepr.org.br/sindicatos/sindirepa/tabela-referencial--precos-de-servicos-1-2420-
150615.shtml e/ou por intermédio de pesquisa no mercado local e informações do fabricante. 

 
4.4.10. Os valores das peças e serviços apresentados, no item 5 do Termo de Referencia (Anexo I) do Edital, 

pelos Órgãos Gerenciador/Participantes servem apenas de estimativa para composição dos preços, desta 
forma não constitui, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento. No caso de haver necessidade de 
acréscimo ou supressão nas quantidades dos materiais e serviços permanecerá inalterado o percentual 
adjudicado à empresa vencedora.  

  
4.4.11. Entende-se como Manutenção Preventiva: a garantia de melhores condições de desempenho ao veículo, 

no que se refere ao seu funcionamento, rendimento e segurança, assim como prevenir a ocorrência de 
defeitos que possa resultar em danos nos componentes ou mesmo à paralisação do veículo. Exemplos de 
manutenção preventiva dentre outros: serviços de troca de pneus, alinhamento e balanceamento, freios, 
reposição de peças, correias, regulagens de bombas e bicos injetores, limpeza de bicos e demais serviços 
constantes no manual de veículos e equipamentos. 

 
4.4.12. Manutenção Corretiva é considerada todo serviço realizado fora dos períodos comuns de manutenção 

preventiva do veículo, visando operacionalizar o veículo ocasionalmente desativado em decorrência de 
defeitos resultantes de desgastes e/ou deficiência de operação, além de preservar a segurança de pessoas e 
materiais. Exemplos de manutenção corretiva: serviços de retifica de motor, montagem e desmontagem de 
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embreagem, serviço de instalação elétrica, de injeção eletrônica, capotaria, tapeçaria, borracharia, vidraçaria, 
funilaria e pintura, sistema de arrefecimento, ar condicionado, etc. 

 
4.4.13. Caso o sistema de trabalho venha a ter problemas de manutenção, estes deverão ser solucionados em 

tempo hábil, não podendo prejudicar o andamento das atividades de manutenção dos veículos. 
 
4.4.15. As oficinas/concessionárias credenciadas devem oferecer, após a conclusão das transações, comprovante 

da operação de pagamento e detalhamento dos serviços e peças substituídas. E sempre que possível cada 
peça deverá ser identificada pelo seu código constante do catálogo. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. A Fornecedora/Detentora emitirá quinzenalmente a nota fiscal dos serviços executados ou peças utilizadas, 
no período, pela rede de prestadores de serviços credenciadas, acompanhada de relatório informativo, 
juntamente com as Requisições de serviços/fornecimento emitidas pelo Órgão Gerenciador/Participantes 
responsáveis pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal autorizado para tal. 

 
5.1.1. Os pagamentos serão efetuados após a análise da conformidade do objeto licitado com o discriminado na 

respectiva nota fiscal e o atesto de recebimento definitivo, pelo servidor designado/gestor da Ata de Registro 
de Preços e de acordo com a programação financeira deste Município. 

 
5.1.2. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Fornecedora/Detentora, 

mensalmente, em parcela única, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora, e será 
efetuado em até 30 dias após o Atesto de Recebimento do objeto. 

 
5.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o 

mesmo cadastro habilitado na licitação. 
 
5.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, 

fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e 
respectiva Agência. 

 
5.3.1. A Nota fiscal/fatura deverá ser apresentada, discriminando em separado os materiais, os serviços e a taxa 

de administração utilizada no período, e encaminhada para a respectiva unidade administrativa de cada 
órgão solicitante que contratou o serviço. 

 
5.4. É condição de realização de pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura a prova de regularidade 

fiscal da empresa, ficando a Fornecedora/Detentora ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.  

 
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser 
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 

 
5.6. A Fornecedora/Detentora deverá garantir que os preços cobrados na rede credenciada, terão como limite o 

preço à vista. 

 
5.7. Pela execução do serviço e/ou fornecimentos de peças, componentes e acessórios, o Órgão 

Gerenciador/Participante, pagarão à Fornecedora/Detentora o percentual correspondente à taxa de 
administração licitada/negociada a partir da apresentação na proposta comercial da licitante vencedora, 
incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do sistema de gerenciamento; 

 
5.7.1. Ocorrendo a negociação e adjudicação de taxa negativa (conforme descreve a alínea “d” do subitem 8.2.2 

do Edital), o Órgão Gestor/Participantes, receberá da Fornecedora/Detentora, A TÍTULO DE DESCONTO, o 
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percentual correspondente à taxa negativa negociada, pela execução do serviço e/ou fornecimento de 
peças, componentes e acessórios. 

 
5.8. Os Órgãos Gerenciador/Participantes reservam-se o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da 

atestação, da Nota Fiscal, pelo responsável do órgão requisitante, os serviços não estiverem sendo prestados 
de acordo com o proposto, aceito e contratado; 

 
5.9. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a 

mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Fornecedora/Detentora providencie as medidas 
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte dos Órgãos 
Gerenciador/Participante, sem prejuízo, ainda, da reabertura do prazo para pagamento em seus termos 
iniciais; 

 
5.10. O valor da ARP poderá ser alterado para maior ou menor, através de Termo Aditivo, em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, de acordo com o que preceitua o art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE RECURSOS E VALORES ESTIMADOS POR 
SECRETARIA. 

6.1.  As despesas decorrentes do atendimento desta Licitação correrão à conta dos recursos específicos 
consignados nas dotações orçamentárias vigentes, afetas ao Órgão Gerenciador, Órgãos Participantes e, em 
caso de adesão Órgão Não Participantes. 

 
6.2. Os valores Estimados por Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, estão apresentados na tabela abaixo: 
 

Nº de 
Ordem 

ITEM: 01 – Órgão Gerenciador 
ITENS: 02 A 10 - Órgãos Participantes 

CNPJ Valor Estimado 

01 Secretaria Municipal de Infraestrutura 17.590.843/0001-98 2.800.000,00 

02 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 17.590.743/0001-61 150.000,00 

03 Fundo Municipal de Assistência Social          14.764.485/0001-02 180.000,00 

04 Secretaria Municipal de Educação 17.527.397/0001-77 570.000,00 

05 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 17.527.365/0001-71 17.000,00 

06 Secretaria Municipal de Comunicação            17.526.493/0001-09 26.000,00 

07 Secret. Munic. Produção, Cooper. e Meio Ambiente 17.718.507/0001-88 1.000.000,00 

08 Fundo Municipal de Saúde  11.336.672/0001-99 700.000,00 

09 Secretaria Municipal de Administração 17.718.490/0001-69 14.500,00 

10 Gabinete do Prefeito 17.544.962/0001-04 60.000,00 

  TOTAL 5.517.500,00 

 
6.2.1. Os estimativos relacionados acima não gera qualquer tipo de obrigação aos Órgãos 

Gerenciador/Participantes, podendo o Município solicitar o serviço de acordo com suas necessidades e 
conveniência obedecendo à legislação pertinente.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 

7.1. O percentual de desconto registrado, durante a vigência da ARP, será fixo e irreajustável, exceto nas 
hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 
7.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 

contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas as 
disposições contidas nos art. 18, 19 e 20 do Decreto nº 7.892/2013;  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid


 
 
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

                  

 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP:77.425-500. 

Telefone: (63) 3315-0070 ou 3315-0063 
 

ANEXO X – MINUTA ARP – PP 003-16 - SRP 

7.3. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro 
procedimento licitatório.  

 
7.4. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei 

nº 10.520, de 2002. 
 
7.4.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do 

Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
7.4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas 
seguintes hipóteses: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor registrado.  

7.4.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por 
correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de 
Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 

 
7.4.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por 

publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 

   
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 

 
8.1 DA CONTRATADA/DETENTORA DA ARP: 
a) Fornecer a cada veículo/máquina/outros equipamentos, cartão único, parametrizado nos termos do subitem 
7.4 do Termo de Referência; 
b) Assegurar, junto aos prestadores de serviços credenciados, o atendimento aos órgãos solicitantes, nas 
condições e prazos previstos no Termo de Referência, no Edital e nesta ARP; 
c) Responsabilizar-se com as despesas concernentes à execução do serviço, fornecimento dos cartões, encargos 
sociais, trabalhistas, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto; 
d) Trocar/Reparar/Corrigir, no prazo de até 6 (seis) horas, às suas expensas os serviços/peças caso venham a ser 
recusados no ato de recebimento, sendo que este ato não importará sua aceitação, independentemente da 
aplicação das sanções cabíveis, bem como se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes de 
fabricação ou fornecimento do serviço/peça/componentes/acessório utilizado; 
e) Substituir, no prazo já estipulado, qualquer serviço/peça/componentes/acessório que não esteja em 
conformidade com as especificações do Termo de Referência e/ou na nota de empenho; 
f) Atender com prontidão às reclamações por parte do servidor designado como recebedor do objeto; 
g) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame; 
h) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta ARP, comprovando e justificando seu 
pedido;  
i)  Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente 
causado à Secretaria/Órgão Requisitante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou prepostos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
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j) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração requisitante, através da Fiscalização, qualquer 
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 
k) Comunicar ao Órgão Gerenciador/Participantes, quando da modificação em seu endereço ou informações de 
contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante nesta ARP; 
l) Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização desta ARP, por escrito e tão logo 
constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para adoção 
das providências cabíveis e necessárias;  
m) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) credenciado(s), quanto aos prazos de execução 
do serviço, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega 
por parte do fornecedor; 
n) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ARP, assumidas com o Órgão 
Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas; 
o) Disponibilizar rede credenciada de no mínimo 3 (três) fornecedores para cada compra e serviço a ser 
executado, pois a execução dos serviços somente considerar-se-á AUTORIZADA, após o preenchimento deste 
requisito,  dentre os estabelecimentos credenciados em cada localidade, salvo quando houver número inferior 
de estabelecimentos que prestem o serviço necessitado, e emissão de ordem de serviço pelo Órgão Requisitante, 
a qual será encaminhada pelo fiscal da ARP. 
p) Deverão ser fornecidos 02 (dois) cartões adicionais “reserva” para utilização em casos excepcionais; 
q) Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitadas pelo Órgão Requisitante, de forma 
clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações.  
 
 
8.2 DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP:  
a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração deste Registro de Preços; 
b) Providenciar a assinatura e a publicação desta ARP;  
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando sua execução; 
d) Arcar com as despesas de publicação do extrato da ARP; 
e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado; 
f) Receber provisória e definitivamente o material/serviço solicitado e efetivamente entregue; 
g) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora; 
h) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento da ARP; 
i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as sanções administrativas contratuais pertinentes, 
conforme item 16 do Termo de Referência; 
j) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 
formalização contratual dos quantitativos solicitados, à medida que for necessário; 
k) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
l) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações; 
m) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 
n) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não 
haja impedimento legal para o ato; 
o) Autorizar ou não a adesão de Órgãos não Participantes da ARP e consequentemente a aquisição ou 
contratação observado o prazo de vigência da ARP; 
p) Consultar a detentora da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em 
fornecer material/serviço a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a ARP mediante 
Termo Adesão; 
q) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias previsto no § 6º do 
art. 22 do Decreto nº 7892/2013, respeitado o prazo de vigência da ARP, quando solicitada pelo Órgão Não 
Participante, para que este efetive a aquisição ou a contratação. 
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8.3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
a) Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto 
cumprimento de suas disposições; 
b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja 
impedimento legal para o fato; 
c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de 
Preço; 
d) Emitir requisição/solicitação dos itens objeto solicitado para fornecimento; 
e) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento desta ARP e levar ao conhecimento do Órgão Gerenciador; 
f) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 
g) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
8.4 DO(S) ÓRGÃO(S) NÃO PARTICIPANTE(S):  
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços;  
b)  Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da ARP;  
c) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do Órgão 
Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ARP; 
d) Responsabilizar-se por 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; 
e) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
g) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de 
Preços; 
h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado; 
i) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 
formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 
j) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não 
haja impedimento legal para o ato. 
 
CLÁUSULA NONA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃO NÃO PARTICIPANTE: 
9.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito 

municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da ARP e 
anuência da empresa detentora/fornecedora, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 
no que couberem, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no art. 22 do Decreto nº 
7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações. 

 
9.2. 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 ARP para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão.  

 
9.3. Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador. 
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9.4. As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela 
geral registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador.   

 
9.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo do objeto registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador, 
independente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.  

 
9.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ARP.  
 
9.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) das 

obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
10.1. Se a Fornecedora/Detentora inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às 

sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, bem como nos Art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao 
pagamento de multa nos seguintes termos:  
a) pelo atraso na execução do serviço em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do serviço 

não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do serviço; 
b) pela recusa em efetuar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço;  
c) pela demora em substituir o objeto rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 

2% (dois por cento) do valor do serviço recusado, por dia decorrido;  
 
10.2. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à 

Fornecedora/Detentora, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP: 
11.1.  A Fiscalização e Acompanhamento da execução da ARP serão efetuados pelo servidor Sr. Aitemem Salim, 

Diretor administrativo, telefone para contato: 3315-0070 e-mail: aslibano@globomail.com, observando-se 
no que couber ao fiscal, as obrigações elencadas no Termo de Referência, na ARP/CONTRATO, atribuídas ao 
Órgão Solicitante, bem como as disposições do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 
7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto. 

 

11.2.  Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao atendimento do objeto, deverão ser prontamente 
atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Gerenciador. 

 

11.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Gerenciador não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Fornecedora, durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

 
11.3.1. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a entrega do objeto e vigência da ARP, não 

poderá ser invocada para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações assumidas para a 
execução do objeto.  

 

11.4. A comunicação entre a Fiscalização e a Fornecedora será realizada através de correspondência oficial e 
anotações ou registros acerca da execução do objeto.  

 

mailto:aslibano@globomail.com
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
12.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 003/2016-SRP, a proposta da 

empresa classificada em 1º lugar do certame e Cadastro de Reserva de Fornecedores – Anexo Único da ARP, 
se houver. 

 
12.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993 e a Lei Federal nº 

10.520/2002, pelo Decreto nº 3.555/2000 e Decreto nº 7.892/2013, no que não colidir com a primeira e nas 
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RELAÇÃO DAS FROTAS E EQUIPAMENTOS DOS ÓRGÃOS: GERENCIADOR E 

PARTICIPANTES 

13.1. Órgão Gerenciador:  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 FIAT DOBLÓ ADVENTURE  2005/2005 MZF 3583 

2 FIAT DOBLÓ ADVENTURE 1.3 ********* MVS 6701 

3 TOYOTA HILLUX 4X4 2010/2010 MWN 2147 

4 HONDA MOTO CG 125 1989 MVR 7930 

5 LAND ROVER TANQUE ********* ******* 

6 HONDA MOTO CG 125 1986/1986 MVU 6799 

7 YAMAHA CRYPTON 1989/1989 MVP 7779 

8 FORD  CAMINHONETE F-4000  1985/1985 MVM 2788 

9 FORD  CAMINHÃO CARGO 2422 E 2007/2007 MWI 3649 

10 FORD CAMINHÃO CARGO 2422 2007/2007 MWJ 6888 

11 FORD CAMINHÃO CARGO 2422 2007/2007 MWI 3619 

12 FORD CAMINHÃO CARGO 2422 E 2007/2007 MWG 2903 

13 FORD CAMINHÃO CARGO 2422 E 2007/2007 MWI 3639 

14 FORD CAMINHÃO CARGO 2422  2007/2007 MWI 3629 

15 M. BENZ CAMINHÃO L 2213 1982/1982 MWC 0464 

16 M. BENZ CAMINHÃO L 1113 1983/1983 MVY 8356 

17 FORD CAMINHÃO 3133 2013/2013 OLK 5285 

18 FORD CAMINHÃO CARGO 1717 E 2006/2007 MWF 9672 

19 FORD CAMINHÃO CARGO 1717 E 2006/2007 MWG 9596 

20 FORD CAMINHÃO CARGO 1722 2010/2011 MWM 2748 

21 FORD CAMINHÃO CARGO 1722 2010/2011 MWM 2768 

22 FORD CAMINHÃO CARGO 1722 2010/2011 MWM 2948 

23 NEW HOLAND PA-CARREGADEIRA W130 2007/2007 PREFIXO 073 

24 CAT – 924 G PA-CARREGADEIRA 2000 PREFIXO 074 

25 CAT – 120H MOTONIVELADORA 2000 PREFIXO 082 

26 CAT – 120H MOTONIVELADORA 2000 PREFIXO 083 

27 NEW HOLAND MOTONIVELADORA RG 140B 2007 PREFIXO 084 

28 MULLER – VAP ROLO LISO 1989 PREFIXO 090 

29 CAT – 533 D ROLO COMPRESSOR 2000 PREFIXO 091 
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30 CAT – 533 D ROLO COMPRESSOR 2000 PREFIXO 092 

31 FORD TRATOR - 6600 1989 PREFIXO 101 

32 FORD TRATOR – 6610 1989 PREFIXO 102 

33 CHEV D-20 1989 MWR 2670 

34 STHIL ROÇADEIRA SM 220 2014 PREFIXO 144 

35 NEW HOLAND TRATOR 8030 2002 PREFIXO 106 

36 NEW HOLAND ESCAVADEIRA LC 215 2007 PREFIXO 122 

37 STHIL PODADOR KA 85 2007 PREFIXO 129 

38 SUZUKI INTRUDER 125 2007 MXC0263 

39 TATU ROÇADEIRA HID 1989 PREFIXO 130 

40 MF  ROÇADEIRA HID 1989 PREFIXO 131 

41 NEW HOLAND  PERFURATRIZ DE SOLO **** PREFIXO 133 

42 STHIL ROÇADEIRA FS 220 2013 PREFIXO 141 

43 STHIL ROÇADEIRA FS 280 2013 PREFIXO 142 

44 SQUARMA ROÇADEIRA 2012 PREFIXO 143 

45 MATSUYAMA ROÇADEIRA 1000X751 2014 PREFIXO 145 

46 MATSUYAMA ROÇADEIRA 1000X751 2014 PREFIXO 146 

47 MATSUYAMA ROÇADEIRA 1000X751 2014 PREFIXO 148 

48 ******** VASSOURÃO DE ARRASTO **** PREFIXO 147 

49 MWM MOTOR 06 CILINDRO **** PREFIXO 150 

50 BALDAN GRADE ARADO 16DISCO ***** PREFIXO 155 

51 **** ESPREDIO **** ********** 

52 **** MOTOR BOMBA ELÉTRICO **** PREFIXO 154 

53 TATU GRADE 20 DISCO 2009 ********** 

54 **** CARRETINHA DE PNEU **** ********** 

55 VIPAT PLACA VIBRATÓRIA MANUAL 2009 ********** 

56 **** 
MAQ. FIO MÁQUINA P/ MEIO 
FIO 

2010 ********** 

57 HUSQUARMA MOTOSERRA 2013 PREFIXO 149 

58 MASSEY FERGUSON TRATOR PNEU 2000 PREFIXO 099 

59 VOLKS CAMINHÃO COLETOR 2014 PREFIXO 080 

60 NEW HOLLAND TRATOR ESTEIRA D 140  2015 PREFIXO 156 

61 **** COMPRESSOR 2015 PREFIXO 157 

 

 

5.2 Demais Órgãos Participantes: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 CHEVROLET CORSA CLASSIC LS 2014/2015 OYC1175 

2 VOLKS GOL 1.0 2005/2006 MWR7100 

3 HONDA CG 125 2015/2015 QKC1551 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 FORD FIESTA 1.6 2014/2014 OYB1462 

2 FORD FIESTA 1.6 2014/2014 OYA3532 

3 VOLKSWAGEN GOL 2010/2011 MWH3791 

4 VOLKSWAGEN KOMBI 2013/2014 OYC3871 

5 HONDA CG FAN 125 KS 2014/2014 OYB4932 

6 HONDA CG FAN 125 KS 2013/2014 OLM2832 

7 HONDA CG FAN 125 KS 2013/2014 OLM2842 

8 MERCEDES-BENS ONIBUS 371 RS 1992/1992 BXA8067 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 Fiat Fiorino 1998/1998 MVN-6881 

2 Chevrolet Astra 2004/2004 DHF-9533 

3 Volkswagen Kombi 2013/2014 OLN-8302 

4 Ford Fiesta 2014/2014 OLN-2243 

5 Chevrolet Montana 2015/2015 QKE-1355 

6 Honda Moto Fan 125 2014/2014 OLM-2862 

7 Volare Ônibus 2013/2013 OLK-2521 

8 Iveco Ônibus 2012/2013 MXE-0715 

9 Mercedes Ônibus 2013/2013 OLM-4635 

10 Volare Ônibus 2013/2014 MXF-2614 

11 Volkswagen/Marcopolo Ônibus 2013/2013 OLH-0094 

12 Volare Ônibus 2013/2013 OLK-7473 

13 Volkswagen/Marcopolo Ônibus 2010/2011 MXA-3217 

14 Volkswagen/Marcopolo Ônibus 2009/2009 MWT-6392 

15 Iveco Ônibus 2012/2013 MXE-0855 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 HONDA  BIZ 125 EX 2014/2015 OYC2290 

2 HONDA  BIZ 125 EX 2014/2015 OYB2480 

3 HONDA  BIZ 125 EX 2014/2015 OYB2540 

4 HONDA  BIZ 125 EX 2014/2015 OYB2590 

5 HONDA  BIZ 125 EX 2014/2015 OYB2780 

6 HONDA  CG 125 KS 2015/2015 QKC1511 

7 CHEVROLET CLASSIC LS 2014/2015 OLN2374 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 CHEVROLET CLASSIC 2014/2014 OLN2404 

2 SUZUKI INTRUNDER 2009/2009 MXC0663 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE. 
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ITEM MARCA MODELO ANO/MOD PLACA 

1 MASSEY FERGUSON TRATOR 7140 2014 AAAT0014CEC001743 

2 JOHN DIERE TRATOR 4000 2014 1BM508EVD0001839 

3 NEW HOLLAND TRATOR TT4030 2014 HCCZ4030CDCG14808 

4 VOLVO RETROESCAVADEIRA BL60 2014 VCE0B60BE0212248 

5 MASSEY FERGUSON TRATOR 297 2014 AAAI0014VEC001758 

6 NEW HOLLAND TRATOR TT4030 2014 HCCZ4030ADCG17976 

7 NEW HOLLAND TRATOR TT4030 2014 HCCZ4030HDCC15177 

8 VW CAMINHÃO 8.160 2014 OYC-4117 

9 VW CAMINHÃO 8.160 2014 OYC-4147 

10 SUZUKI MOTO INTRUDER 125   MXC-1063 

11 MERCEDES ONIBUS CIFERAL CITMAX    LOW-9701 / GO 

12 SUZUKI MOTO INTRUDER 125   MXE-1273 

13 HONDA MOTO CG 125 CARGO   QKC-1431 

14 HONDA MOTO CG 125 CARGO   QKC-1451 

15 FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX  MWX-0265 

16 CHEVROLET CLASSIC LS   QKC-7205 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 CHEVROLET/GM CORSA/CLASSIC LS 2002/2003 MWK 2780 

2 VOLKSWAGEN KOMBI FLEX 2013/2014 OYC 9191 

3 MITSUBISHI L 200 2005 MWQ 8430 

4 VOLKSWAGEN GOL 2011 MWD 8272 

5 FORD FIESTA 2014/2014 OLN 6482 

6 FIAT UNO 
 

MVO 3546 

7 TOYOTA BANDEIRANTE BJ55LP BL3 2001 MVR 3975 

8 MOTO SUZUKI INTRUDER 125 2009/2010 MXE 0113 

9 MOTO SUZUKI INTRUDER 125 2009/2010 MXD 6333 

10 MOTO SUZUKI YES 125 2010 MWD 8572 

11 MOTO SUZUKI INTRUDER 125 2009/2010 MXE 1073 

12 MOTO SUZUKI YES 125 2010/2011 MWD 9392 

13 MOTO SUZUKI INTRUDER 125 2009/2010 MXE 1393 

14 MOTO HONDA CG TITAN 125 1998 MVM 9842 

15 MOTO SUZUKI YES 125 2010/2011 MWD 9352 

16 MOTO HONDA CG TITAN FAN 2014/2014 OLM 9102 

17 MOTO SUZUKI YES 125 2010/2011 MWD 9042 
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18 VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 2011 MVY 1102 

19 VOLKSWAGEN KOMBI FLEX 2011 MWD 8102 

20 FORD RANGER XL C5422 2012/2013 OLK 5121 

21 FIAT DUCATO MAXICARGO 245 2013/2013 OLK 6162 

22 FIAT 
DUCATO ROTAN 
AMBULÂNCIA 

2010/2011 MXA 0847 

23 FIAT 
DUCATO ROTAN 
AMBULÂNCIA 

2010/2011 MXA 0887 

24 FIAT 
DUCATO ROTAN 
AMBULÂNCIA 

2010/2011 MXA 0897 

25 FIAT 
DUCATO ROTAN 
AMBULÂNCIA 

2006 MWU 8860 

26 VOLKSWAGEN KOMBI FLEX 2006/2006 MWB 0687 

27 VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2011/2011 MWD 8392 

28 RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA 2013/2014 OLN 1849 

29 FIAT 
DOBLÔ ROTAN 
AMBULÂNCIA 

2010/2011 MWD 5287 

30 FIAT FIORINO SOBERANA 2010/2011 MVZ 5302 

31 VOLKSWAGEN KOMBI FLEX 2011 MWD 7722 

32 I/MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA SPLINT 2006 MWE 7822 

33 FIAT FIORINO SOBERANA 2011 MWA 7962 

34 CHEVROLET CORSA CLASSIC (NOVO) 2014/2015 OYC 5179 

35 CHEVROLET CORSA CLASSIC (NOVO) 2014/2015 OYC 5160 

36 CHEVROLET CORSA CLASSIC (NOVO) 2014/2015 OYC 5169 

37 
MARCOPOLO/VOLARE 

V8L 
MICRO- ÔNIBUS 2014/2015 OYC 9049 

38 CHEVROLET CORSA CLASSIC 2014/2015 QKC 1909 

39 MITSUBISH L200 TRITON 2015/2015 QKE 9479 

 

  

  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 HONDA CG 125 KS 2015/2015 QKC1381 

2 HONDA CG 125 KS 2015/2015 QKC1441 

3 HONDA CG 125 KS 2015/2015 QKC1391 
 

GABINETE DO PREFEITO 
ITEM MARCA MODELO ANO/MODELO PLACA 

1 VOLKSWAGEM AMAROK 2015/2015 QKA-7197 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  
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14.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da 
Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
14.2. Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas 

testemunhas, para que produza os efeitos legais. 
 
 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos _____dias do mês de ______________ de ________2016. 
 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
Gerson José de Oliveira 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO 
Maria Marta Barbosa Figueiredo Vieira 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Joelma Guedes Martins  
ÓRGÃO PARTICIPANTE 

SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Eurípedes Fernandes Cunha 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 
 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS. 
Reinaldo Teixeira Brito 
ÓRGÃO PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
Marimar Aiala de Souza 
ÓRGÃO PARTICIPANTE 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICPAL DE PRODUÇÃO, 
COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE. 

Raimundo Wagner de Souza Aguiar 
ÓRGÃO PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Sueli Santos de Sousa Aguiar 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Gutierres Borges Torquato  

ÓRGÃO PARTICIPANTE 

GABINETE DO PREFEITO 
Silvério Taurino da Rocha Moreira 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 
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__________________________________________ 
RAZÃO SOCAL 

Representante Legal 
FORNECEDORA/DETENTORA DA ARP 

 
 
 
 

Testemunhas: 
 
__________________________________________ 
CPF: 
 
__________________________________________ 
CPF: 

 



 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
DIRETORIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

  

__________________________________________________________________________________________________ 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010 Gurupi - TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 

 

ANEXO XI - PROTOCOLO – PP 003-16 - SRP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3706/2015 

 

 
A N E X O  –  X I  

P R O T O C O L O  D E  E N T R E G A  D O  E D I T A L  
 

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) nesta data, da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, o edital e seus respectivos anexos da Licitação 
Pública a ser realizada na modalidade Pregão Presencial nº 003/2016-SRP, Tipo Menor Preço 
(Menor Taxa de Administração), cujo objeto é o Registro de Preços para eventual contratação de 
empresa para a prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota com sistema de 
cartões, que consiste na manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos (mecânica, 
elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro e pintura em geral), 
bem como o fornecimento de peças e acessórios de reposição originais ou similares, e quando 
necessário transporte em suspenso por guincho socorro mecânico, com sistema informatizado para 
gestão de frota, próprio da contratada, em conformidade com as especificações contidas no Termo 
de Referência, e informações contidas no Processo Administrativo nº 3706/2016. 

 
Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus legais efeitos. 

 
 

______________________, ____ de _________ de 2016. 
 
     
                           ___________________________________________________ 

                                            (assinatura do representante e carimbo do CNPJ da empresa) 
 
 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 
*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 
 

NOME DO(A) LICITANTE: 

 

CJPJ/CPF:  

ENDEREÇO:  

  

TEL/FAX:  

E-MAIL:  

 

Para formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá passar este 

formulário/protocolo, devidamente preenchido para o Departamento de Licitações, através do e-

mail: cplgurupi@hotmail.com. 

 
 
 
 
 
A não remessa do recibo exime a Pregoeira, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais. 

mailto:cplgurupi@hotmail.com

