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P RE G ÃO  E L E T RÔ NI CO  Nº  00 2 2 -2 02 2  
1. Regência Legal 
LEI FEDERAL 10.520/02, DECRETO FEDERAL 10.024/19, LEI FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E ALTERAÇÕES E LEGISLAÇÃO POSTERIORES. 

2. Órgão Interessado 
MUNICÍPIO DE ITABUNA – DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
3. Modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022-2022 

 4. Processo Administrativo:  
      Nº 0078212/2022 

5. Tipo de Licitação 
MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

 6. Forma de Fornecimento: 
     INTEGRAL E PARCELADA 

7. Objeto: CO NT RAT AÇÃO DE  P E S S O A J URÍ D ICA P ARA P RE S T AÇÃO  DE  S E RV I ÇO S 
CO NT I NUADO S DE  GE RE NCI AM E NT O E  ADM I N I S T RAÇÃO DA FRO T A DE  V EÍ CUL OS 
M E DI ANT E  S I S T E M A I NFO RM AT IZ ADO VI A  I NT E RNE T ,  P ARA A  M ANUT E NÇÃO 
P RE V E NT I V A  E  CO RRE T I V A  DA F RO T A DE  V E Í CUL O S  DE D I V E RSAS  S E CRE T ARI AS  DA 
P RE F E I T URA M UNI CI PAL  DE  I T ABUNA –  B A . 

8. Local e Data do Recebimento das Propostas e Início da sessão de disputa de preços 
 
Endereço eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, através do site www.bll.org.br mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para o aplicativo “BLL”, constante da página eletrônica do Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL. 
 
Recebimento das propostas: até 13/04/2022 às 09:00 horas. 
Abertura das propostas: 13/04/2022 às 09:00 horas. 
Início da sessão de disputa de preços: 13/04/2022 às 13:30 horas.  
 
SERÁ CONSIDERADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO 
CONSTANTES NESTE EDITAL. 
9. Dotação orçamentária 

SECRETARIAS 
UNIDADE 
GESTORA 

PROJ/ATIV ELEMENTO FONTE VALOR 

SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
00 - RECURSO PRÓPRIO     

R$434.905,61 
  

SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
42- FEP 

R$ 1.000,00 
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SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

00 - RECURSO PRÓPRIO     
  

R$201.370,06 

SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

42- FEP 
  

R$ 1.000,00 
 

SESTTRAN 
1212 –SECRETARIA 
DE TRANSPORTE E 

TRANSITO 

2.047 MANUTENÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO, 

EDUCAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E 

SERVIÇOS DA SESTTRAN 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
00 - RECURSO PRÓPRIO 

  
R$72.650,93 

SESTTRAN 
1212 –SECRETARIA 
DE TRANSPORTE E 

TRANSITO 

2.047 MANUTENÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO, 

EDUCAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E 

SERVIÇOS DA SESTTRAN 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

00 - RECURSO PRÓPRIO 
R$36.306,78 

  

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
00 - RECURSO PRÓPRIO     

  
R$180.627,34 

 

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
42- FEP 

  
R$ 1.000,00 

 
 

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

00 - RECURSO PRÓPRIO     R$82.076,35 

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

42- FEP 
R$ 1.000,00 
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EDUCAÇÃO 
1702 - FUNDO 
MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO 

2.074 GESTÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS  E 

ADMINISTRATIVOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
01 - RECURSO PRÓPRIO 

R$133.193,38 
 

EDUCAÇÃO 
1702 - FUNDO 
MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO 

2.074 GESTÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS  E 

ADMINISTRATIVOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

01 - RECURSO PRÓPRIO 
R$57.096,84 

 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.101 GESTÃO 
MANUTENÇÃO SERVIÇOS 

TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
FONTE 00 

R$7.072,52 
 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.101 GESTÃO 
MANUTENÇÃO SERVIÇOS 

TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 

FONTE 00 
 

R$16.511,04 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.093 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 

GESTÃO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA E 

CADÚNICO 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
FONTE 29 R$15.719,45 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.093 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 

GESTÃO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA E 

CADÚNICO 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 

FONTE 29 R$34.596,08 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.104 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
FONTE 29 R$4.715,04 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.104 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 

FONTE 29 R$11.077,36 
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SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.094- BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
FONTE 28 R$4.715,00 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.094- BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 

FONTE 28 R$11.007,36 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.098  BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
FONTE 29 R$4715,00 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.098  BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 

FONTE 29 R$11.007,36 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.116 – SESAU – GESTÃO 
E MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

6102000 – REC. IMO. E 
TRANSF. – SAÚDE – 15% 

R$5.765,47 
 

SAÚDE 
1020 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.116 – SESAU – GESTÃO 
E MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

6102000 – REC. IMO. E 
TRANSF. – SAÚDE – 15% 

 
R$20.180,82 

SAÚDE 
1018 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.117 - AB - ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$17.296,41 
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SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.117 - AB - ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$50.452,04 

SAÚDE 
1018 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.123 – CEREST – 
VALORIZAÇÃO À SAÚDE 

DO TRABALHADOR 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$5.765,47 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.123 – CEREST – 
VALORIZAÇÃO À SAÚDE 

DO TRABALHADOR 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$20.180,82 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.133 – VISA – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA 

PREVENÇÃO 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$5.765,47 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.133 – VISA – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA 

PREVENÇÃO 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

R$20.180,82 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.134 – VIGILÂNCIA E 
PROMOÇÃO À SAÚDE 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

R$11.530,94 
  

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.134 – VIGILÂNCIA E 
PROMOÇÃO À SAÚDE 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$30.271,22 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.136 – MAC – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA REDE 

PRÓPRIA 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$11.530,94 
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SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.136 – MAC – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA REDE 

PRÓPRIA 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$40.361,63 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 
2.129 – MAC – SAMU 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$46.123,75 

SAÚDE 

1019 – FUNDO 

MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE 

ITABUNA 

2.129 – MAC – SAMU 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

 
 

R$121.084,89 
 

 

10. Prazo de Vigência do Contrato: 
12 MESES 

 11. Patrimônio Líquido Mínimo necessário 

R$ 168.480,00 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL 

QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) 

12. Valor Estimado da Contratação por : 
 
R$ 1.684.800,00 (UM MILHÃO SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) 

13. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital. 
Responsável 
EVANI ALMEIDA DO NASCIMENTO 
Endereço 
Condomínio Jequitibá Trade Center - Avenida Aziz Maron, 1067 – 2º Andar.  Jardim Vitoria, Itabuna - BA, CEP 
45.605-905 
Complemento 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
Cidade: 
ITABUNA 

Estado: 
BAHIA 

Horário 
Das 08:00 às 14:00 h. 

Telefone/Fax 
(73) 9812-30781 

E-mail 
i t a b u na l ic i t a@ g m ai l . co m  

 
1. OBJETO 

 
1.1 O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA 
FROTA DE VEÍCULOS MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, PARA A 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA – BA conforme as especificações 
descritas no Termo de Referência, Anexo I, que integra o presente Edital. 

 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1  O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 
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2.2  O certame será realizado através do aplicativo “BLL” do Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL. 
 
2.3  Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Departamento de Licitações e Compras denominado 
“Pregoeiro”, com o suporte de sua equipe de apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão 
promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1  Somente serão admitidos a participar desta Licitação os interessados previamente credenciados perante o 
Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste 
edital e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 
 
3.2  Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas, que atenderem as condições deste Edital, 
inserindo-se aí, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo que, para estas duas últimas, será 
concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com a Lei Complementar nº 
123/2006 e alterações. 
 
3.3  Os licitantes deverão manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 
atendimento dos requisitos de habilitação e a posposta de preços em conformidade com às exigências previstas 
no edital. 
 
3.4  Poderão participar do processo interessados estabelecidos no País, que atendam a todas as exigências 
contidas neste edital e seus anexos e pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 
 
3.5  Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em uma ou 
mais das situações a seguir: 
 
3.5.1 Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 
3.5.2 Sob falência, dissolução ou liquidação; 
3.5.3 Que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou qualquer 
que seja a sua forma de constituição; 
3.5.4 Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda, 
penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº. 
8.666/93; 
3.5.5 Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº.8.666/93. 
 
3.6 Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar de nº. 123/2006 
e alterações, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 
3.6.1 De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
3.6.2 Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 
3.6.3 De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa 
que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar 123/2006 e alterações, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida Lei Complementar; 
3.6.4 Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 
beneficiada pela Lei Complementar nº.123/2006 e alterações, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 
de que trata o inciso II do caput, do artigo 3º da referida Lei Complementar; 
3.6.5 Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde 
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida Lei 
Complementar; 
3.6.6 Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
3.6.7 Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
3.6.8 Resultante ou remanescente decisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica 
que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos – calendário anteriores; 
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3.6.9 Constituída sob a forma de sociedade por ações; 
3.6.10 Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de 
pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014). 

 
4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1 As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, junto ao BLL, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Portal Bolsa de Licitações do Brasil – 
BLL; 
 
4.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
4.3 Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor do sistema 
eletrônico, através do endereço eletrônico www.bll.org.br; 
 
4.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e intransferível, para 
acesso ao sistema eletrônico. 

 
4.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
4.6 A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para 
imediato bloqueio de acesso; 
 
4.7 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção 
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica; 
 
4.8 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 
123/2006 e alterações e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é 
necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno 
Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso; 
 
4.9 A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 
(ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante detentora do melhor 
lance ou proposta, através de um desses documentos: 
 
a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP; 
b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal; 
 
4.10 O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no processo de 
cadastramento junto ao Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL que impeça o licitante de participar do certame; 
 
4.11 Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone (41) 3097-4600 ou 
pelo e-mail: contato@bll.org.br. 

 
5. DO ENVIO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DA FORMULAÇÃO DE 
LANCES E DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO 
 
5.1 A licitante poderá encaminhar proposta preço concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para abertura 
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da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos 
documentos de habilitação.  
5.1.1 No campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, da proposta eletrônica, o licitante deverá enviar sua proposta 
mediante o preenchimento, dos seguintes campos: valor total do item; indicação de uma Marca e/ou fabricante, se 
houver; não serão aceitas expressões do tipo “diversas”, “marcas diversas”, ou quaisquer outras); descrição 
detalhada do objeto, contendo as informações requeridas na especificação do Termo de Referência, indicando, no 
que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 
competente, quando for o caso. 
 
5.1.1.1 Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão estar no formato PDF. 
5.1.1.2 As empresas devem certificar-se do tamanho do arquivo permitido pelo sistema eletrônico utilizado na 
presente licitação. 

 
5.1.2 Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a licitante examinar todos os documentos 
exigidos no Edital e atender a todas as condições nele contidas e nos seus anexos, especialmente a descrição e 
unidade de fornecimento do objeto. 

 
5.1.3. A Proposta de Preços deverá ter indicação e descrição de forma detalhada das características do objeto da 
presente licitação, em rigorosa conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos, com valor unitário 
em reais e especialmente a Taxa de Administração, expressa em percentual (%) com, no máximo 02(duas) 
casas decimais, e nele deverão estar inclusos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e 
trabalhistas de todo o pessoal do fornecedor, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, 
materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, 
administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, incorram 
ou venham a incorrer direta ou indiretamente sobre o objeto licitado, em consonância com o Anexo II, modelo de 
Proposta de Preços. 

 
5.1.4. O valor da Taxa de Administração, expressa em percentual(%) com, no máximo, 02(duas) casas decimais, 
admitido para o pagamento da prestação dos serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos efetuados, 
respectivamente, com os serviços de manutenção e aquisição de peças através do sistema de gerenciamento da  
proponente.  
 
5.1.4.1 Na formulação da proposta comercial, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o 
expresso por extenso, será levado em conta este último;  

 
5.1.4.2 Os valores da Taxa de Administração em percentual(%) cotados deverão ser referidos à data de 
recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar 
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas;  

 
5.1.4.3 Será aceita a apresentação de Taxa de Administração em percentual (%) não podendo ser superior 
a 2,67% (dois ponto sessenta e sete por cento), sendo aceita taxa igual ou abaixo de zero (NEGATIVA).  

 
5.1.4.4 O Licitante deverá elaborar a sua proposta de preços indicando a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO com duas 
casas decimais, conforme TABELA DE CORRELAÇÃO DESCRITA NA ALÍNEA "a" DESTE SUBITEM, que incidirá 
sobre o Valor Total do lote referentes ao objeto deste Pregão Eletrônico nº 0022-2022, de acordo com as 
exigências técnicas e determinações explícitas dos ANEXO I – Termo de Referência e ANEXO III – Minuta do 
Contrato, e ainda observando:  

 
a) Os participantes deverão utilizar uma correlação onde o lance de valor 100 (cem) equivalerá a 0% (zero por 
cento). Exemplificando: a Taxa de Administração LIMITE de 2,67% (dois ponto sessenta e sete por cento) 
deverá ser lançada como 102,67. As taxas inferiores a ZERO serão os valores inferiores a 100, tais como: 99,99 
(-0,01%), 99,50 (-0,50%), 99,45 (-0,55%) e etc. 
 

EXEMPLOS DE VALORES A SEREM UTILIZADOS NA ETAPA DE LANCES DA LICITAÇÃO 
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ADMINISTRAÇÃO 
OFERTADA (em%) 

-0,55% -0,50% -0,08% -0,001% 0% 0,15%  1,10% 2,67% 

VALOR DIGITADO NO 
SISTEMA licitacoes-e 

99,45 99,50 99,92 99,99 100 100,15 101,00 102,67 

 
5.1.4.5 Serão desclassificadas NO FINAL DA DISPUTA, as propostas que não atenderem às condições e 
exigências deste Edital, que consignarem taxa de administração superior a 2,67% (dois ponto sessenta e sete 
por cento) ou com taxas manifestadamente inexequíveis. Essas são assim consideradas as taxas que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos 
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato. 

 
5.1.5 Na formação dos preços apresentados deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, tributários e de transporte, bem como, quaisquer outros que venham a incidir para 
entrega dos mesmos; 

5.1.6 A proposta deve indicar a marca e modelo (se houver) do produto ofertado, ficando a mesma 
obrigada a manter na proposta final, caso seja arrematante, a marca inicialmente indicada, 
sob pena de desclassificação no certame. 
 

5.1.6.1 Deverá ser especificada uma única marca para o item ofertado e não serão aceitas expressões do tipo 
“diversas”, “marcas diversas”, ou quaisquer outras. 
5.1.6.2 Fica dispensada a indicação de marca para os casos não aplicáveis ao objeto. 
  
5.1.7 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 
 
5.1.8 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

 
5.1.9 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo 
próprio do Sistema que atende aos requisitos do artigo 3º da LC 123/2006 e alterações, para fazer jus aos 
benefícios previstos nessa lei. 

 
5.1.10 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou 
ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas 
neste Edital. 
 
5.1.11 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 
5.1.12 Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente encaminhados. 

 
5.1.13 Deverão ser observados os preços máximos definidos neste Edital, se for o caso. 
 
5.2 Da abertura da sessão pública e classificação das propostas: 
 
5.2.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo (a) Pregoeiro (a), ocorrerá na data e na hora 
indicada no preâmbulo deste Edital, no sítio www.bll.org.br. 
 
5.2.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o (a) Pregoeiro (a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
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5.2.3 Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem 
emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
5.2.4 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo motivo justificado 
e aceito pelo (a) pregoeiro (a). 

 
5.2.5 O (A) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos do Edital e/ou que forem manifestamente inexequíveis. 

 
5.2.6 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real 
por todos os participantes. 

 
5.2.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou 
consignarem preços inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

 
5.2.8 O (A) Pregoeiro (a) deverá suspender a sessão pública do pregão quando constatar que a avaliação da 
conformidade das propostas, de que trata o inciso III do artigo 17 do Decreto Federal nº 10.024/2019, demandará 
maior tempo.  

 
5.2.9 Após a suspensão da sessão pública, o (a) Pregoeiro (a) enviará, via chat, mensagens às licitantes 
informando a data e horário previstos para o início da oferta de lances. 

 
5.2.10 Qualquer elemento que possa identificar o licitante através da sua proposta importará na sua 
desclassificação. 

 
5.2.11 Somente as propostas classificadas pelo (a) Pregoeiro (a) participarão da etapa de envio de lances. 

 
5.3 Da etapa competitiva 
 
5.3.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do horário e valor consignados no registro de cada 
lance, vedada a identificação do seu detentor. 
 
5.3.2. O CRITÉRIO DE JULGAMENTO SERÁ O DE MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO de 
acordo com Termo de Referência, ANEXO deste Edital, elaborado pelo Setor requisitante.  
 
5.3.2.1 O Licitante deverá elaborar a sua proposta de preços indicando a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO com duas 
casas decimais, onde o lance de valor 100 (cem) equivalerá a 0% (zero por cento). Exemplificando: a Taxa de 
Administração LIMITE de 2,67% (dois ponto sessenta e sete por cento)deverá ser lançada como 102,67. As taxas 
inferiores a ZERO serão os valores inferiores a 100, tais como: 99,99 (-0,01%), 99,50 (-0,50%), 99,45 (-0,55%) etc. 
 
5.3.3. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do autor do lance aos demais participantes.  
 
5.3.4. O valor de abertura da etapa de lances corresponde a menor taxa ofertada na etapa de propostas. 
 
5.3.2 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do autor do lance aos demais participantes. 

 
5.3.3  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas. 
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5.3.4  No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa 
de propostas.  

 
5.3.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 
registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

 
5.3.6 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.  

 
5.3.7 Durante a fase de lances, o (a) Pregoeiro (a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 
  
5.3.8 Se ocorrer a desconexão do (a) Pregoeiro (a) no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico 
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  

 
5.3.9 No caso de a desconexão do (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 
pública do (a) Pregoeiro (a) será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 
comunicação expressa do fato aos participantes no sítio do www.bll.org.br. 

 
5.4 Critérios de desempate 

 
5.4.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo-se como empate (ficto) as propostas apresentadas pelas ME e EPP 
que sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada. 
 
5.4.2 Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será acionada 
pelo sistema para apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 
5.4.3 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas.  
 
5.5 Modo de disputa 

 
5.5.1 Neste pregão, o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, assim definido no artigo 33 do Decreto 
Federal nº 10.024/2019 e terá duração de 15 (quinze) minutos. 
 
5.5.2  Encerrado o prazo previsto no subitem 5.5,1 o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos 
lances e transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada. 

 
5.5.3 Encerrado o prazo de que trata o subitem 5.5.2., o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 
5.5.4 Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 5.5.3., os autores dos 
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance 
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

 
5.5.5 Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 5.5.3.e 5.5.4, o sistema ordenará os lances em ordem 
crescente de vantajosidade.  

 
5.5.6 Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 5.5.3.e 5.5.4, haverá o reinício 
da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam 
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ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, 
observado, após esta etapa, o disposto no subitem 5.5.5. 

 
5.5.7 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para 
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do 
disposto no subitem 5.5.3. 

 
5.6 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (um centavo), que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta. 
 
5.7  Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças 
inexequíveis ou excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo (a) Pregoeiro (a) através do sistema. 

 
5.8 Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão disponibilizados para 
avaliação do (a) Pregoeiro (a) e para acesso público somente após o encerramento da sessão pública de lances. 

 
5.9 Da Negociação da proposta 

 
5.9.1 Concluída a etapa de lances, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante 
conforme disposições deste edital. 
 
5.9.1.1 O (a) pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante 
que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua 
aceitação. 
5.9.1.2 O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado na sessão 
pelo (a) Pregoeiro (a). 
5.9.1.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.  
 
5.9.2 Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, a proposta 
adequada ao último lance ofertado e, se necessário, os documentos complementares, no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas contadas do encerramento do certame. 
 
5.9.3 O (A) Pregoeiro (a) poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

 
5.9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão 
pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
5.9.5 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto certame. 

 
5.9.6  Após a etapa de lances e verificada a regularidade da habilitação, o (a) pregoeiro (a) anunciará o licitante 
vencedor. 

 
6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
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6.1  Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar a 
impugnação do ato convocatório deste Pregão, por meio eletrônico via internet, no endereço 
i t a b u na l ic i t a@g m ai l . co m  ou protocolados no Departamento de Licitações, da Prefeitura Municipal de 
Itabuna, Condomínio Jequitibá Trade Center - Avenida Aziz Maron, 1067 – 2º Andar, Jardim Vitoria, Itabuna - BA, 
CEP 45.605-905 – Itabuna – Bahia. O recebimento de ato de impugnação tanto por meio eletrônico quanto no 
departamento de licitação deverá obedecer ao horário de expediente da Prefeitura Municipal de Itabuna, ou seja, 
entre segunda e sexta-feira, das 08:00h as 14:00h. 
 
6.2  Tratando-se do envio por meio eletrônico, o Departamento de Licitações não se responsabilizará por 
solicitação de ato de impugnação não recebido por motivos de ordem técnica de computadores, de falhas de 
comunicação via internet, de congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem o envio de e-mail pela pessoa interessada neste ato. 
 
6.3  Caberá ao(a) pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis. 

 
7. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 
7.1  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este pregão deverão ser enviados ao (a) pregoeiro (a), até 03 
(três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, no 
endereço i t a b un a l i c i ta@ g ma i l . c o m  ou protocolados no Departamento de Licitações, da Prefeitura 
Municipal de Itabuna. Os pedidos de esclarecimento e/providencias sobre o ato convocatório recebidos tanto por 
meio eletrônico quanto no departamento de licitação deverão obedecer ao horário do expediente da Prefeitura 
Municipal de Itabuna, ou seja, entre segunda e sexta-feira, das 08:00h as 14:00h. 
 
7.2  O Departamento de Licitações não se responsabilizará por pedidos de esclarecimentos e/ou providências não 
recebidos por motivos de ordem técnica de computadores, de falhas de comunicação via internet, de 
congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio de e-mail 
pela pessoa interessada nestes pedidos.  

 
7.3 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido. 
 
8. DA PROPOSTA FINAL 
 
8.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser apresentada na forma do Anexo deste 
edital, redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada 
a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente 
identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone e e-mail da licitante; 
b) RG, CPF e Endereço da pessoa de contato. 
c) Marca, modelo (quando for o caso) e demais características dos materiais ofertados deverão ser informados, 
obrigatoriamente, na Proposta final. 
d) Especificação do preço unitário e total de cada item classificado, expresso em reais, com, no máximo, 02 
(duas) casas decimais, e valor total da proposta. 
e) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de sua abertura; 
f) Nome do banco e número da conta corrente em que deseja receber o pagamento. 
g) Declaração da licitante de que garantirá a substituição do(s) produto(s), sem ônus para a Administração 
Municipal, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos. 

8.2 Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance formulado no Pregão, 
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, considerar qualquer custo financeiro 
para o período de processamento das faturas. 
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9. DA HABILITAÇÃO 
 
9.1  Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 
 
9.1.1  A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de: 

 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
 
d) Cópia da Cédula de identidade do(s) representante(s) legal (sócio) que atue como administrador da empresa. 
 
9.1.2 A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria da Fazenda 
do Governo do Estado; 

c)  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos, 
relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação 
do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF. 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

9.1.3 A Qualificação Econômica Financeira que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
b.2) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 
b.3) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
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b.4) Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação 
das seguintes fórmulas:  

9.1.1.  

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

 
b.5) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) 
em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar patrimônio líquido de 10 % (por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

c) Os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 5o, da Lei 8.666/93, uma vez que permitem a 
comprovação de uma avaliação mais precisa da situação financeira da empresa de forma objetiva, os 
mesmos foram estabelecidos observando percentuais usualmente adotados no mercado para a avaliação 
da situação financeira das empresas e não frustram ou restringem o caráter competitivo do certame, pois 
foram estabelecidos em patamares mínimos aceitáveis, com intuito de garantir a continuidade da 
execução dos serviços, objeto desta licitação.  

 
9.1.4 Declaração de Condição de empresa inidônea para licitar e celebrar contrato com a Administração 
Pública; Declaração de que não possui fato superveniente impeditivo para a habilitação e Declaração de que 
não possui no quadro de pessoal da empresa, empregados menores de 18 anos, conforme modelo constante 
do Anexo VII deste instrumento. 
 
9.1.5 A Qualificação Técnica que será comprovada mediante a apresentação do seguinte documento: 
 
a) O licitante deverá apresentar, no mínimo, um atestado de capacidade técnica, em nome da contratada, emitido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente assinado em papel timbrado e carimbado, que 
comprove que a licitante já realizou, de maneira satisfatória, fornecimento do objeto deste termo de referência. 
. 
10. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
10.1 A participação do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente será 
permitida se o interessado comprovar tal situação jurídica junto com os documentos de credenciamento 
através de seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual 
conste a inclusão no seu nome como ME ou EPP (art. 72 da Lei Complementar n. º 123/06 e 147/14), ou através 
da apresentação de enquadramento do licitante na condição de ME ou EPP, mediante declaração em instrumento 
próprio para essa finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos constitutivos. 
10.2 A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 e alterações por licitante que não se 
enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à 
aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser 
descredenciada do Cadastro de Fornecedores da PMI pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
10.3 O município de Itabuna, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, adotará 
procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis 
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e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às 
exigências da LC nº 123/2006e alterações. 
10.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em quaisquer dos documentos de 
regularidade fiscal e trabalhista, acima listados, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame. 
10.5 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 
10.6 O benefício de que trata o item 10.4 não eximirá a microempresa ou empresa de pequeno porte, da 
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
10.7 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 10.4 implicará na inabilitação do licitante. 
 
11. DO RECURSO 

 
11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, 
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, sendo o horário 
de funcionamento da Prefeitura Municipal de Itabuna de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 14:00h. 
 
11.2 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nos 30 (trinta) minutos, imediatamente 
posteriores ao ato de declaração do vencedor. O não oferecimento de razões no prazo previsto fará deserto o 
recurso. 

 
11.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do art. 44, 
§ 3º do Decreto 10.024/19, importará na decadência desse direito, ficando o (a) pregoeiro (a) autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

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

 
11.5 Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos a o (a) pregoeiro (a), protocolados no endereço 
citado abaixo, o qual deverá receber examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua 
pertinência. 

 
11.6 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos legais e/ou 
subscrito por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente, nem recursos enviados via e-mail. 

 
11.7 Os autos do processo permanecerão com vistas franqueada aos interessados no Departamento de Licitação 
na Prefeitura Municipal de Itabuna, Avenida Princesa Isabel, nº 678, São Caetano – Itabuna – Bahia. 

 
12. HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 Não havendo a manifestação de recurso, o (a) pregoeiro (a) adjudicará (sistema BLL) o objeto da licitação à 

proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior; 
 
12.2 Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará 
o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório. 

 
13. DA REVISÃO E REAJUSTAMENTO 
 
13.1 Não será permitido o reajuste do percentual relativo ao serviço, durante a vigência do contrato. 
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14. DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a unidade compradora emitirá Nota de Empenho ou 
documento equivalente para o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação. 
 
14.2 O proponente vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da convocação, para retirar a Nota 
de Empenho ou documento equivalente. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 
unidade compradora; 
 
14.3 Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor deverá 
imprimir o(s) documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo estipulado 
acima. 
 
14.4 É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo 
mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para assinar o contrato nas mesmas condições do primeiro colocado ou revogar a licitação. 
Contudo, antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão 
atender as exigências editalícias; 
 
14.5 A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do 
prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes, na forma da Lei nº 8.666/93;  
 
14.6 A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a 
XII e XVII da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das 
penalidades pertinentes. 
 
15. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
15.1 Conforme especificado no Termo de Referência do Edital. 
 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
16.1 Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei federal nº 8.666/93, 
os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, 
no prazo não superior a 30(trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela e 
depois de atestada pela CONTRATANTE o recebimento definitivo do objeto licitado. 
 
16.2 O FORNECEDOR deverá enviar junto com a Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica, cópia do contrato e todas as 
certidões negativas de regularidade fiscal e trabalhista.  
 
16.3 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação 
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer. 
  
16.4 Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal 
opção em razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a 
devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em 
vigor. 
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16.5 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a prefeitura. 
 
16.6 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos 
ao FORNECEDOR para as correções solicitadas, não respondendo a prefeitura por quaisquer encargos resultantes 
de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1 A recusa sem justificativa aceita pela Administração em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo 
Contratante caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas e a empresa será considerada 
inadimplente, sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do serviço a ser contratado e suspensão 
do direito de licitar e contratar com o município, pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
17.2 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às multas e penalidades 
descritas da Minuta do Contrato, deste edital; 
 
18. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 
 
18.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 
 
19. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
19.1 O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um 
representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete 
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer 
dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, 
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 
67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações. 
 
19.2 A fiscalização do contrato ficará a cargo de servidor determinado pela Administração. 
 
19.3 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo 
certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou 
entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os 
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada. 
 
19.4 Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a 
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização. 
 
19.5 Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal 
ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a 
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou 
redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive 
perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade 
observada na execução do ajuste. 
 
19.6 A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 
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19.7 A execução do objeto deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações 
estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Prefeitura, sendo que a inobservância desta condição implicará a 
sua recusa, bem como a sua devida adequação e/ou substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo 
de reclamação ou indenização. 
 
19.8 As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à 
autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, 
do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 
 
20. DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
20.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93. 
 
20.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos 
incisos do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
20.3 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja culpa da 
contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação, 
quer direta ou indiretamente. 
 
21.2 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte da 
proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos. 
 
21.3 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o município revogá-la, no todo 
ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por 
ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação. 
 
21.4 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do 
contrato, sem prejuízo de demais sanções cabíveis. 
 
21.5 As despesas com a contratação do objeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos: 

 

SECRETARIAS 
UNIDADE 
GESTORA 

PROJ/ATIV ELEMENTO FONTE VALOR 

SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
00 - RECURSO PRÓPRIO     

R$434.905,61 
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SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
42- FEP 

R$ 1.000,00 
  

SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

00 - RECURSO PRÓPRIO     
  

R$201.370,06 

SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

42- FEP 
  

R$ 1.000,00 
 

SESTTRAN 
1212 –SECRETARIA 
DE TRANSPORTE E 

TRANSITO 

2.047 MANUTENÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO, 

EDUCAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E 

SERVIÇOS DA SESTTRAN 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
00 - RECURSO PRÓPRIO 

  
R$72.650,93 

SESTTRAN 
1212 –SECRETARIA 
DE TRANSPORTE E 

TRANSITO 

2.047 MANUTENÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO, 

EDUCAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E 

SERVIÇOS DA SESTTRAN 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

00 - RECURSO PRÓPRIO 
R$36.306,78 

  

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
00 - RECURSO PRÓPRIO     

  
R$180.627,34 

 

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
42- FEP 

  
R$ 1.000,00 
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GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

00 - RECURSO PRÓPRIO     R$82.076,35 

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

42- FEP 
R$ 1.000,00 

 

EDUCAÇÃO 
1702 - FUNDO 
MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO 

2.074 GESTÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS  E 

ADMINISTRATIVOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
01 - RECURSO PRÓPRIO 

R$133.193,38 
  

EDUCAÇÃO 
1702 - FUNDO 
MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO 

2.074 GESTÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS  E 

ADMINISTRATIVOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

01 - RECURSO PRÓPRIO 
R$57.096,84 

  

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.101 GESTÃO 
MANUTENÇÃO SERVIÇOS 
TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

FONTE 00 
R$7.072,52 

  

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.101 GESTÃO 
MANUTENÇÃO SERVIÇOS 
TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

FONTE 00 
  

R$16.511,04 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.093 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
GESTÃO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA E 
CADÚNICO 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

FONTE 29 R$15.719,45 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.093 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
GESTÃO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA E 
CADÚNICO 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

FONTE 29 R$34.596,08 
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SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.104 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

FONTE 29 R$4.715,04 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.104 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

FONTE 29  R$11.077,36 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.094- BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

FONTE 28  R$4.715,00 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.094- BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

FONTE 28  R$11.007,36 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.098  BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA 
COMPLEXIDADE 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

FONTE 29 R$4715,00 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.098  BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA 
COMPLEXIDADE 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

FONTE 29 R$11.007,36  

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.116 – SESAU – GESTÃO 
E MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

6102000 – REC. IMO. E 
TRANSF. – SAÚDE – 15% 

R$5.765,47 
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SAÚDE 
1020 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.116 – SESAU – GESTÃO 
E MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

6102000 – REC. IMO. E 
TRANSF. – SAÚDE – 15% 

  
R$20.180,82 

SAÚDE 
1018 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.117 - AB - ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$17.296,41 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.117 - AB - ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$50.452,04 

SAÚDE 
1018 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.123 – CEREST – 
VALORIZAÇÃO À SAÚDE 

DO TRABALHADOR 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$5.765,47 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.123 – CEREST – 
VALORIZAÇÃO À SAÚDE 

DO TRABALHADOR 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$20.180,82 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.133 – VISA – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA 

PREVENÇÃO 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$5.765,47 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.133 – VISA – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA 

PREVENÇÃO 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

R$20.180,82 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.134 – VIGILÂNCIA E 
PROMOÇÃO À SAÚDE 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

R$11.530,94 
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SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.134 – VIGILÂNCIA E 
PROMOÇÃO À SAÚDE 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$30.271,22 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.136 – MAC – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA REDE 

PRÓPRIA 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$11.530,94 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.136 – MAC – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA REDE 

PRÓPRIA 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$40.361,63 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 
2.129 – MAC – SAMU 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$46.123,75 

SAÚDE 

1019 – FUNDO 

MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE 

ITABUNA 

2.129 – MAC – SAMU 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

 
 

R$121.084,89 
 

 
 
 
21.6 É facultado ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
21.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
21.8 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 de sua proposta. 
 
21.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
21.10 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, pelo aplicativo de informática “BLL” do Portal Bolsa 
de Licitações do Brasil ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
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21.11 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e e-mail, 
bem como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual 
tentativa frustrada de comunicação. 
 
21.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-
á o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 
 
21.13 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vigente. 
 
21.14 Fica designado o foro da Cidade de Itabuna, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer 
questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
21.15 No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo 
e acompanhado do seguinte anexo: 
 
I. TERMO DE REFERÊNCIA 
II. FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
III. MINUTA DO CONTRATO 
IV. MODELO DE CREDENCIAMENTO/ PROCURAÇÃO 
V. MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 
HABILITAÇÃO  
VI. MODELO DE DECLARAÇÕES 
VII. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 
 
21.16 O (a) pregoeiro (a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o 
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos. 
 
21.17 O (a) pregoeiro (a), no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes 
da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação 
pertinente. 
 
21.18 A homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação. 
 
21.19 Os casos omissos serão dirimidos pelo(a) pregoeiro(a), com observância da legislação em vigor, em 
especial a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 10.520/2002. Nesses casos aplicar-se-ão as demais disposições constantes 
nas referidas leis, e nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005. 
 
21.20 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e a 
Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 
 
21.21 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.22 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão 
prestados pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:00 às 14:00, na sala Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Princesa Isabel, nº 678, São Caetano, ITABUNA-BA. 

 
21.23 O presente processo foi analisado e aprovado pela Procuradoria Jurídica do Município. 
 
Itabuna (BA), 30 de março de 2022. 

Evani A. do Nascimento  
Pregoeira Designada 

Portaria nº 9.877/2021 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
PROTOCOLO 0078212/2022 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade fornecer elementos necessários e suficientes para 

realização de procedimento licitatório visando a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 

continuados de gerenciamento e administração da frota de veículos mediante sistema informatizado via internet, 

para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, conforme especificações constantes neste Termo 

de Referência, cujas especificações técnicas, quantidades e demais condições encontram-se detalhados no 

presente documento, nos termos exigidos no art. 3º, XI e 8º, II ambos do Decreto nº 10.024/2019. 

2. DA JUSTIFICATICA  

 

2.1 A contratação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, justifica-se pela necessidade de se 

manterem, em perfeitas condições de utilização, os veículos que compõem a frota oficial do Município de Itabuna - 

PMI, aumentando sua vida útil, no que se refere à manutenção e conservação, consoante às normas 

estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes. 

2.2  Considerando que a PMI não possui mão de obra especializada, nem tão pouco acessórios e 

peças/materiais necessários para realização dos serviços de manutenção dos veículos e, para se manter um 

transporte eficiente, de forma a garantir a qualidade dos serviços que envolvem a missão do órgão, necessário se 

faz a contratação, objeto deste Termo de Referência. 

2.3 A realização de manutenção corretiva e preventiva vem de fato ser um importante meio para os 

processos de controle de qualidade pois, através deste mapeamento, envolvemos um rígido controle de veículos. 

2.4 Manutenção Preventiva: deve ocorrer conforme calendário estipulado de validade ou cronogramas de 

garantia, sempre considerando, data, item a ser avaliado e quilometragem rodada. A essência da Manutenção 

Preventiva é a substituição de peças ou componentes antes que atinjam a idade em que passam a ter risco de 

quebra. A base científica da MP é o conhecimento estatístico da taxa de defeito das peças, equipamentos ou 

sistemas ao longo do tempo. A Manutenção Preventiva também é chamada de manutenção baseada em 

intervalos/tempo. 

2.5  Manutenção Corretiva: é o tipo de manutenção mais antiga e mais utilizada, sendo empregada em 

qualquer empresa que possua itens físicos, qualquer que seja o nível de planejamento de manutenção. Segundo a 

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

sua função. Ao contrário da Manutenção Corretiva a Manutenção Preventiva procura evitar e prevenir antes que a 

falha efetivamente ocorra. A definição da NBR 5462 (1994) para a Manutenção Preventiva é “manutenção 
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efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritivos, destinada a reduzir a 

probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item”. 
2.6 Considerando que as manutenções corretivas e preventivas estão quase sempre associadas uma a outra, 

uma manutenção preventiva em um determinado veículo pode incidir numa manutenção corretiva, tornando-se, 

portanto, inviável a sua divisão, o que além de prejudicar o prazo para manutenção, dilatando-o em demasia, 

ainda seria necessário o pagamento de 2 mãos de obras para o mesmo serviço, uma para a detecção e outra para 

a correção do problema, onerando e muito um serviço de manutenção. 

2.7 Outro ponto a se considerar, é que com o sistema de gerenciamento de manutenção de frotas, a divisão 

de manutenção corretiva e preventiva é inútil, pois o sistema garante a lisura e o menor preço em sempre realizar 

a manutenção, seja qual for, no estabelecimento que apresentar a melhor proposta. 

2.8 Deve-se considerar ainda, que as empresas de gerenciamento de manutenção de frotas não consideram 

valores de manutenção ou descontos em peças e mãos de obra, diferidos, motivo pelo qual as oficinas também 

não distinguem esses serviços, considerando tudo como manutenção de veículos, cabe, que a definição de 

manutenção preventiva e corretiva, como explicado, é apenas por aspectos doutrinário técnicos, separando por 

“tipos”, todos os serviços de mesma natureza, visto que são sempre os mesmo serviços, o que o torna corretivo ou 
preventivo, são suas condições de periodicidade e garantia. Ora, uma manutenção corretiva realizada em 

determinado estabelecimento, pode se tornar corretiva, considerando os critérios de validade e garantia. Assim 

sendo não há motivos para se desassociar os serviços, vide diversos processos licitatórios de mesmo objeto, 

nunca houve seu desmembramento em 2 contratos, ainda mais, se tratando de sistema de gerenciamento de 

manutenção de frotas. 

2.9 O mesmo ocorre com os serviços de guincho e socorro 24 horas de autos. O serviço poderá ser prestado 

pelos mesmos estabelecimentos que por ventura realizarão os serviços de manutenção, sendo muitas vezes, 

quando se tratar de socorro na mesma região da oficina, não cobrado, ou seja, farão parte do serviço prestado 

pela oficina, observando sempre, aquela que fornece a melhor proposta. 

2.10 A contratação de sistema de gestão de frotas, possibilita à Administração Pública os serviços de 

manutenção automotiva com maior qualidade e economicidade, visto que pelo sistema informatizado, as oficinas 

serão obrigadas a apresentarem cotações e orçamentos sobre um mesmo serviço a ser realizado, instigando a 

concorrência e privilegiando o menor preço a cada realização de serviços. 

2.11  Redução de despesas com a frota, através de controles dinâmicos, modernos e eficazes. 

2.12 Redução de despesas administrativas relativas à frota (coleta de dados, digitação, emissão de faturas, 

controles e pessoal). 

2.13  Manterá uma rede especializada em diversos veículos, considerando a diversidade da frota desta 

prefeitura, sendo evidente a flexibilidade do sistema de manutenção por acesso facilitado a uma ampla rede de 

serviços com qualidade e preços adequados; 

2.14 Vejamos outras vantagens da implantação do sistema proposto: 

2.14.1  transparência e a precisão das informações; 
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2.14.2  modernização dos controles e redução do tempo de compilação e análise de dados; 

2.14.3 disponibilidade de um sistema de dados confiável, que facilita o controle e a fiscalização interna e 

externa; 

2.14.4 viabilizará um controle mais eficiente de gastos, bem como o controle de todas as operações 

efetuadas, garantindo maior transparência, facilitando ao gestor do contrato maior controle e 

agilidade nas buscas orçamentárias (via sistema) junto às empresas da rede credenciada. 

2.15 Os serviços a serem contratados enquadram-se como atividades materiais acessórias e, dadas às suas 

características, usualmente encontradas no mercado e de fácil especificação, inserem-se no conceito de bens e 

serviços comuns, para fins do disposto na Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019. 

2.16 O objeto da contratação caracteriza-se como serviço essencial e continuado, enquadrando se na exceção do 

art.57, II, da Lei nº 8.666/93, sendo imprescindível a continua manutenção destes, caso contrário, implicará no 

aumento da utilização o uso dos veículos da frota terceirizada, resultando em gastos excedentes à PMI. 

2.17  O Colendo Tribunal de Contas da União exemplifica como serviço continuado a manutenção de veículos, 

conforme jurisprudência abaixo: 

Serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e necessários a Administração 

no desempenho das respectivas atribuições. São aqueles que, se interrompidos, 

podem comprometer a continuidade de atividades essenciais e cuja contratação deva 

estender-se por mais de um exercício financeiro. O que é continuo para determinado 

órgão ou entidade pode não ser para outros. São exemplos de serviços de natureza 

contínua: vigilância, limpeza e conservação, manutenção elétrica, manutenção de 

elevadores, manutenção de veículos etc. Em processo próprio, deve a 

Administração definir e justificar quais outros serviços contínuos necessita para 

desenvolver as atividades que lhe são peculiares. (TCU. Licitações e contratos: 

orientações e jurisprudência do TCU/Tribunal de Contas da União. 4. ed. rev., atual. e 

ampl. Brasília: TCU, Secretaria- Geral da Presidência; Senado Federal, Secretaria 

Especial de Editoração e Publicações, 2010, p. 772) 

2.18  Os serviços de gerenciamento e administração da frota de veículos para fins de manutenção preventiva e 

corretiva são considerados de natureza continuada pois, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade 

desta Administração de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando o 

funcionamento das atividades finalísticas da PMI, de modo que sua interrupção pode comprometer o cumprimento 

da missão institucional da PMI. 

2.19  As atividades finalísticas da PMI são ininterruptas, inclusive em muitas secretarias em finais de semana e 

feriados, notadamente serviços de saúde e assistenciais. As unidades de pronto atendimento, UPA e SAMU 

operam sem cessar, necessitando que os veículos estejam sempre à disposição, a qualquer dia do ano e sempre. 

2.20 A manutenção preventiva e corretiva de veículos é um serviço essencial para manter a integridade dos 

veículos oficiais deste Município, razão pela qual tal serviço não pode sofrer descontinuidade, sob pena de 
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paralisação de funções de permanente interesse público. Portanto, resulta a possibilidade jurídica de se aplicar o 

disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a Administração demonstre a vantagem econômica da 

prorrogação. 

3. DA CLASSIFICAÇÃO POR (LOTES, UNITARIOS OU GLOBAL) 
3.1. O agrupamento se encontra necessário para que os itens sejam uniformizados e adjudicados a um licitante, 
em busca da eficiência e qualidade na fiscalização e no gerenciamento da contratação do objeto, bem como da 
responsabilidade da garantia técnica dos serviços. 
3.2 Os itens agrupados possuem mesma natureza, guardam relação entre si, mantém natureza interdependente 
para a finalização completa da manutenção, uma vez que a não execução de um deles inviabiliza a execução do 
outro. 
3.3 A possibilidade de licitar em itens separados mão de obra e materiais não seria prático, pois haveria 
contratações interdependentes, que poderiam causar atrasos no serviço de manutenção, por conta de mora na 
entrega dos materiais necessários, prejudicando o conjunto da contratação. Entre outras, as vantagens são: 
3.3.1 Quanto maior o valor do contrato, mais se torna atraente para as empresas do segmento; 
3.3.2  Não haverá a necessidade de gerir mais de um contrato, havendo economia nos procedimentos da 
fiscalização de contratos, pois os controles serão exercidos somente sobre uma empresa; 
3.3.3 Redução de recursos financeiros, pois não serão duplicadas as publicações dos eventuais resultados de 
julgamento da licitação, dos extratos de contrato e termos de aditamentos; e 
3.3.4 Redução de recursos humanos, visto que tanto a equipe que processará a licitação, como a assessoria 
jurídica e a equipe de fiscalização, concentrarão suas ações em um único procedimento de contratação. 
3.3.4 Não haverá qualquer prejuízo para as potenciais licitantes, pois o volume de negócios será atraente para que 
muitas empresas do mercado possam participar da licitação, além de ser comum que tais empresas possuam 
ampla 
3.4 O agrupamento adotado neste processo licitatório é amplamente utilizado pelos órgãos da administração 
pública, bem como a modalidade de gerenciamento. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 O objeto deste instrumento pode ser considerado como serviço comum, pois, conforme prevê o parágrafo 
único do Art. 1º da Lei nº 10.520/02, a classificação do bem ou o serviço será comum quando for possível 
estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de 
qualidade e desempenho peculiares ao objeto e descritos de forma objetiva no instrumento convocatório, não 
acarretando prejuízos à qualidade dos serviços e, tampouco, ao interesse público, e ainda, consoante o art. 1º do 
Decreto nº 3.555/00 e o Decreto no 10.024/2019, resta claro que o serviço a ser contratado é comum, sendo, 
portanto, obrigatória a contratação na modalidade Pregão Eletrônico. 

5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

5.1 A contratação de pessoa jurídica para execução das atividades objeto do presente Termo de Referência 

encontra amparo legal na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

6. DA FROTA DE VÉICULOS 

6.1 A frota de veículos do município de Itabuna encontra-se relacionada no anexo deste Termo de Referência. 

6.2 A quantidade de veículos constantes da relação poderá ser alterada em virtude de novas aquisições ou 

desfazimento dos veículos existentes. 

7. DA ESTIMATIVA ANUAL – PEÇA / MATERIAL, MÃO DE OBRA / SERVIÇO 

7.1 O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base no Contrato nº 048/2017. 
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7.1.1 Conforme Cláusula Terceira, §1º, item a) Valor anual estimado das peças R$ 1.179.360,00 (UM MILHÃO 

CENTO E SETENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS); 

7.1.2 Conforme Cláusula Terceira, §1º, item b) Valor anual para prestação de serviço R$ 505.440,00 

(QUINHENTOS E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS). 

7.2  Do detalhamento da estimativa de quantidade de serviços e peças: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO (R$) 
01 Mão de obra R$ 505.440,00 

02 Aquisição de peças de 1ª linha e/ou genuínas  R$ 1.179.360,00 

Dispêndio Total (A)  R$  1.684.800,00  

Taxa de Administração % (B)     0,00% 

Valor Estimado da Taxa de Administração R$ (C= BxA)     R$                   

Valor Global Anual Estimado (A+C)     R$                   
Todos os proponentes deverão, OBRIGATORIAMENTE, considerar na PROPOSTA o valor de R$  1.684.800,00  (item A), o qual 
se refere à demanda estimada da Prefeitura Municipal de Itabuna. Portanto, esse valor de R$  1.684.800,00  (item A) é FIXO e 

não serão objeto de formulação de preços. 

 

7.3 A presente licitação será na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento a MENOR TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO, considerando o maior desconto na taxa de gerenciamento e administração de acordo com 

o faturamento de cada mês;  

7.4 O percentual da taxa de administração estimado para a prestação dos serviços é de 2,67% não podendo a 

proposta ofertada exceder este percentual;  

7.5 A Taxa de Administração será fixado e considerado no formato xx,xx%, com 2 (duas) casas decimais. 

7.6 O percentual da Taxa de Administração será fixo e não sujeito a reajuste;  

7.7  SERÁ PERMITIDA APRESENTAÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NEGATIVA.  

7.8 A quantidade estimada é meramente referencial, tendo em vista que a contratação será para manutenção 

preventiva e corretiva da frota da PMI, sendo imprevisível estabelecer a quantidade das peças que precisarão 

ser trocadas e dos serviços que serão realizados. 

8 DA EXECUÇÃO E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 

8.1 O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de gerenciamento e administração de frota de veículo, 

abrangendo automóveis, caminhões leves e pesados, máquinas, ônibus e motos, mediante sistema 

informatizado, via internet, em rede de oficinas e centros automotivos credenciados, para manutenção 

preventiva e corretiva da frota, incluindo o fornecimento e instalação de peças e acessórios, serviços de 

mecânica geral, funilaria, pintura, eletricidade, ar-condicionado, trocas de óleo e filtros, lubrificantes, 

alinhamento de direção, balanceamento, pneus, reparos dos pneus, lavagem e aspiração geral dos veículos, 

revisão geral e serviço de guincho, exceto para os veículos com seguro, para veículos leves e pesados e 

outros de mesma natureza. 
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8.2 A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva deverá ocorrer por meio de rede de oficinas e 

centros automotivos e pela rede de revendedores varejistas credenciados e disponibilizados pela Contratada, 

nas quantidades mínimas estabelecidas neste Termo de Referência. 

8.3 Manutenção Preventiva: Sistemática regular de revisões e serviços para garantir as melhores condições de 

desempenho do veículo, no que se refere a seu funcionamento, rendimento e segurança, assim como, 

prevenir a ocorrência de defeitos que possam redundar em danos nos componentes, ou mesmo na 

paralisação do veículo. Compreende todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas reparadoras ou 

concessionárias de automóveis, obedecendo-se às recomendações do fabricante do veículo. 

8.3.1 A manutenção preventiva inclui regulagens e ajustes, substituição e complementação de fluídos e 

lubrificantes, substituição de componentes sujeitos a desgaste natural (pastilhas de freio, pneus, conserto 

de pneus, lâmpadas, fusíveis, e outros conforme manuais dos fabricantes) ou vencimento de validade de 

extintores de incêndio. 

8.3.2 São outros exemplos de manutenção preventiva: troca de pneus; alinhamento e balanceamento de rodas; 

troca de óleo de motor, câmbio e diferencial; troca de líquido de freio e líquido de arrefecimento; 

lubrificação de veículos; lavagem simples e completa; lavagem geral com polimento, aspiração e 

lubrificação; reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador, e outros conforme 

manuais dos fabricantes; substituição de itens do motor; limpeza de motor e bicos injetores; regulagens 

de bombas e bicos injetores; limpeza dos sistemas de ar-condicionado; outros serviços constantes no 

manual dos veículos e/ou equipamentos. 

8.4 Manutenção Corretiva: Visa a tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado em decorrência de 

defeitos, bem como reparar avarias. Inclui os defeitos originados por término de vida útil dos componentes, 

por defeitos em peças ou sistemas, e por motivo de colisão. 

8.4.1 São exemplos de manutenção corretiva: serviços de retífica de motor; montagem e desmontagem de jogo 

de embreagens; serviços de instalação elétrica; serviços no sistema de injeção eletrônica; capotaria; 

tapeçaria; funilaria e pintura; serviços no sistema de arrefecimento; serviços no sistema de ar-

condicionado; serviço de guincho para veículos leves e pesados. 

8.5 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva abrangem todos os itens dos veículos, incluindo motor, 

níveis de água da bateria e do radiador, níveis de óleos, câmbio, suspensão, direção, freios, alimentação de 

combustível, sistema elétrico, escapamento, lataria, vidros, portas, bancos, estofamento, pneus e rodas, 

chave de roda, macaco hidráulico, triângulo sinalizador, itens de segurança (extintores de incêndio, airbag, 

cinto de segurança), ar-condicionado. 

8.6 As listagens com os serviços constantes dos subitens acima são exemplificativas e não exaustivas. 

8.7 A Contratada deverá arcar com todas as despesas resultantes da implantação do sistema de gerenciamento 

informatizado, instalações, manutenção, relatórios e outras decorrentes; 

8.8 O sistema para administração e gerenciamento da frota, com intermediação para a manutenção preventiva e 

corretiva deverá compreender as especificações deste Termo de Referência e também: 
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8.8.1 Disponibilização de sistema em ambiente Web, de gerenciamento de serviços, cuja tecnologia 

possibilite/forneça um perfil mínimo de funcionalidade, conforme o descrito nos itens a seguir: 

a) Abertura de Ordens de Serviço on line/real time; 

b) Recebimento de orçamento on line/real time; 

c) Avaliação e aprovação on line/real time de orçamento de peças, acessórios e serviços; 

d) Cotação de preços de peças, acessórios e serviços on line/real time; 

e) Acompanhamento on line do status dos serviços que estiver sendo efetuado. 

8.8.2 O sistema de gerenciamento eletrônico deverá ser fornecido com interface que garanta total 

compatibilidade com os sistemas operacionais da Administração, de modo a permitir a importação de 

dados. 

8.8.3 Fornecimento de relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção dos veículos da frota, 

com dados das peças e acessórios fornecidos, da mão de obra utilizada, devendo identificar o veículo, a 

data e o horário da transação; 

8.8.4 Totalidade dos dados consolidados, de forma que se possa obter relatórios gerais e individuais por meio 

da internet; 

8.8.5 A vencedora da licitação deverá credenciar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data 

da assinatura do contrato, caso não estejam ainda credenciados, rede de estabelecimentos fornecedores 

de autopeças e prestadores de reparos automotivos, devidamente equipados para aceitar as transações 

do sistema informatizado, nas quantidades mínimas exigidas, neste Termo de Referência. 

8.8.6 O sistema fornecido deverá permitir a consulta e a obtenção de relação da rede de oficinas credenciadas 

pela Contratada com os seguintes dados: 

a) quantidade total e quantidade por localidade; 

b)  escopo/área de atuação da oficina para os serviços prestados, como por exemplo: 

1  Transmissão M/A 

2 Diagnóstico de Motores 

3 Sistema Suspensão 

4 Elétrica Automotiva 

5 Sistema de Direção 

6 Escapamento 

7 Climatização A/C 

8 Sistema de Freio 

9 Funilaria e Pintura 

10 Lavagem 

11 Borracharia 

12 Guincho e Reboque 
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8.8.7 O sistema deverá possibilitar à Contratante adquirir por meio da rede credenciada da Contratada 

quaisquer peças, componentes, acessórios e outros materiais de uso automotivos solicitados, sejam eles 

distribuídos ou comercializados pelo fabricante ou montadora dos veículos e/ou por meio de rede de 

concessionárias, ou pelo comércio e indústrias automotivas e afins, definidas pelas seguintes 

características e procedências: 

a)  Originais Genuínos: produzidos e/ou embalados e com controle de qualidade do fabricante ou 

montadora do veículo e constantes de seu catálogo, e numerados pelo fabricante; ou 

b)  Originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veículos, atendidos os mesmos padrões e 

níveis de qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e constantes de seu catálogo; ou 

c) De outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidades recomendadas 

ou indicados pelo fabricante ou montadora do veículo, constantes ou não de seu catálogo, sob 

solicitação ou autorização formal da Administração. 

8.8.8 A verificação da qualidade das peças deverá passar pela aprovação do fiscal do contrato. 

8.8.9 O Sistema deverá possibilitar à Contratante requerer, na rede credenciada, serviços de lubrificação, 

serviços de reparação mecânica, limpeza e lavagem, serviços de chaveiro, serviços de transporte em 

veículo equipado para guinchamento, inclusive para socorro mecânico emergencial, de veículos leves e 

pesados, e todos os demais serviços automotivos que se enquadrem no conceito de manutenção e 

conservação automotiva; 

8.8.10 Os serviços de transporte em veículo equipado para guinchamento deverão obedecer o seguinte: 

a) A Contratada deverá rebocar o veículo até a credenciada mais próxima do local onde se encontra o 

veículo danificado, de forma a evitar maior custo com serviço de reboque, ou ainda até a Unidade da 

PMI indicada pelo servidor demandante do serviço; 

8.8.11 A rede credenciada deverá emitir notas fiscais para fins de garantia do serviço prestado e da Contratada; 

8.8.12 O sistema deverá disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 

veículos da frota; 

8.8.13 O sistema deverá ter permissão de acesso por meio da internet e/ou aplicativo para smartphone, com 

senha administrada por, pelo menos, dois (02) responsáveis designados para cada órgão, permitindo a 

emissão de relatórios, encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para 

aprovação de orçamentos e recebimento dos serviços; 

8.8.14 O prazo para atendimento, solução de problemas e assistência técnica relativa ao sistema disponibilizado 

deverá ser inferior a 24 (vinte e quatro) horas; 

8.9 A Contratada deverá fornecer, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por meio do sistema 

informatizado, os orçamentos obtidos em todas as oficinas credenciadas no município dos serviços 

necessários a serem aplicados no veículo, com a relação das peças, componentes e materiais a serem 

substituídos, bem como o tempo de serviço e o custo do homem/hora a ser empregado, em horas e preços 

líquidos, para aprovação; 
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8.9.1 No orçamento deverá haver previsão de prazo, em dias úteis, para execução dos serviços, bem como 

previsão de data de início e de término dos serviços; 

8.9.2 A contratada deverá comunicar à contratante se nos valores apresentados nos orçamentos estão 

contemplados os descontos ofertados na licitação, inclusive para fins de comparação com os preços 

pesquisados em concessionárias autorizadas e oficinas não credenciadas; 

8.9.3 Além dos orçamentos apresentados pela Contratada, a Administração poderá realizar pesquisa com 

outros prestadores de serviços que não façam parte da rede credenciada da contratada e/ou em tabela 

de preços das montadoras e/ou lojas que comercializem peças de veículos ou no portal de compras 

governamentais/bancos de preços, com o fim de assegurar a vantajosidade da contratação para a 

Administração Pública; 

8.9.4 Na eventual dificuldade de se obter o número mínimo de orçamentos ou de se estender, da forma mais 

ampla possível, a pesquisa como acima descrita, será necessário que a fiscalização justifique 

motivadamente; 

8.9.5 O serviço deverá ser realizado na oficina credenciada que oferecer o menor preço; 

8.9.5.1 Caso a credenciada de menor preço não seja escolhida para realização da manutenção preventiva ou 

corretiva, deverão ser apresentadas as devidas justificativas. 

8.9.6 A Contratada deverá apresentar à fiscalização do contrato as peças e acessórios que forem substituídos 

por ocasião dos reparos, bem como as embalagens das peças e acessórios adquiridos, estas quando 

possível. Fica a critério exclusivo da fiscalização do contrato a retirada das peças, acessórios e 

embalagens apresentados. No caso de a fiscalização do contrato não retirar em até 5 (cinco) dias após a 

apresentação do documento fiscal de cobrança, a Contratada ficará com o encargo de providenciar o 

descarte dos mesmos. 

8.9.7 Os serviços serão executados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas de cada veículo, 

com observância dos prazos e valores constantes nas tabelas relacionadas a seguir, optando-se pelo que 

for mais vantajoso para a Administração: 

8.9.7.1 Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos e Genuínos emitida pelos fabricantes dos 

veículos. 

a) Na impossibilidade de obter tal tabela, a licitante vencedora poderá comprovar os preços da tabela da 

concessionária pelos dados fornecidos pelo software especializado Audatex, Órion ou similar com as 

mesmas funcionalidades; 

a1) A consulta ao software especializado poderá ser realizada pela Contratada, e apresentada a servidor 

responsável, ou por servidor, autorizado, da unidade demandante do serviço; 

a2) O custo da assinatura do software especializado deverá ser às expensas da Contratada; 

a3) A assinatura deverá estar disponível durante toda a vigência do contrato, incluindo eventuais 

prorrogações; 
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a4) O software especializado tem a função, entre outras, de informar o valor de mercado das peças a 

serem utilizadas na execução do objeto. 

8.9.7.2 Tabela de tempo padrão de mão de obra para os serviços de manutenção veicular do fabricante 

e/ou entidade representante do setor automobilístico e/ou os dados, de mesma confiabilidade, informados 

pelo software especializado Audatex, Órion ou similar com as mesmas funcionalidades. 

a) Valem as mesmas disposições dos itens 8.8.7.1, “a1” a  “a3” para esse item. 
b) O software especializado tem a função, entre outras, de informar o tempo padrão de mão de obra dos 

serviços de manutenção veicular a serem realizados na execução do objeto. 

8.9.7.3 O valor máximo da mão de obra para os serviços e das peças deverá ser o menor dos valores entre o 

software especializado antes mencionado e as tabelas das concessionárias de fabricantes/entidades, 

respectivamente. 

8.9.7.4 Com base no atendimento aos subitens 8.8.7 e seguintes, será comprovado o valor do serviço de 

manutenção preventiva e corretiva, sendo que: 

8.9.7.4.1 O fiscal do contrato deverá realizar a conferência entre os quantitativos de horas orçados pela contratada 

com os previstos nas tabelas de tempo padrão de mão de obra para os serviços de manutenção veicular 

do fabricante e/ou entidade representante do setor automobilístico ou em software especializado, bem 

como a conferência entre os preços das peças/acessórios orçados com os constantes das tabelas oficiais 

de preços de peças e acessórios emitidas pelos fabricantes dos veículos ou em software especializado; 

8.9.7.4.2 O fiscal do contrato deverá realizar a conferência da taxa de administração ofertados pela contratada 

sobre o preço da mão de obra e das peças. 

8.9.7.5 O atendimento as peças solicitadas deverão ser prestados pela rede de centros automotivos ou oficinas, 

credenciados pela Contratada, e âmbito nacional.  

8.9.7.6 O atendimento aos serviços de manutenção preventiva e corretiva solicitados deverá ser prestado pela 

rede de centros automotivos ou oficinas, credenciados pela Contratada, nas cidades no Estado da Bahia, 

sendo obrigatório:  

8.9.7.6.1 No Município de Salvador 

8.9.7.6.2 Nos municípios que compõem a região sul da Bahia. 

8.9.7.6.3 Pelo menos 03 postos no município de Itabuna;  

8.9.7.6.4 No ato da assinatura do contrato o licitante vencedor do certame terá que apresentar Declaração, 

assinada por quem de direito, relacionando razão social/denominação e endereços, e que poderá ser 

objeto de diligências, a critério do Pregoeiro, de que a empresa possui ou que possuirá em até 10 (dez) 

dias da assinatura do contrato rede credenciada, nas localidades supracitadas. 

8.9.7.6.5  Até 10 (dez) dias depois da assinatura do contrato a empresa vencedora da licitação deverá ter no 

mínimo 02 (duas) redes , no município de Itabuna/BA e no mínimo 01 (um) credenciado no município de 

Salvador/BA; 
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8.9.7.7 O atendimento aos serviços solicitados deverá ser prestado pela rede de centros automotivos ou oficinas, 

credenciados pela Contratada, em horário comercial; 

8.9.7.8 Os serviços de guincho/reboque serão acionados por meio de 0800 e devem ser prestados 24 (vinte e 

quatro) horas, nos 7 (sete) dias da semana, nos locais onde ocorrerem quebras ou defeitos nos veículos 

e tiver rede credenciada para o serviço. 

8.9.7.9 Os atendimentos devem ser realizados no prazo máximo de 120 minutos a contar do horário de 

acionamento da empresa de reboque/guincho. 

8.9.7.10 A Contratada deverá providenciar o envio/acesso das notas fiscais/faturas emitidas pelas oficinas 

credenciadas, referentes aos serviços realizados de acordo com as solicitações, para que o servidor 

responsável ateste que o serviço foi efetivamente prestado; 

8.9.7.11 A Contratada deverá providenciar o envio da nota fiscal/fatura de cobrança, referente à totalidade dos 

serviços realizados no mês, para o Fiscal do Contrato; 

8.9.7.12 A fatura deverá discriminar separadamente os valores das peças, da mão de obra, dos descontos e da 

taxa de administração ofertados na proposta da contratada. 

8.9.8 A substituição ou incorporação de veículos à frota em nada altera as condições estabelecidas na 

contratação dos serviços, uma vez que para a Contratada a inclusão de veículos não causa decréscimo 

em sua remuneração; 

8.9.9 A Contratada deverá disponibilizar acesso ao sistema de gestão de manutenção em níveis de acessos 

compatíveis ao modelo a ser pela contratada, as quais deverão estabelecer o nível de permissão 

(consulta/administração) do acesso ao sistema. 

8.9.10 Os relatórios disponibilizados pela Contratada deverão conter, no mínimo, as seguintes informações 

acumuladas: 

a) Relação dos veículos e equipamentos automotivos por prefixo, placa, marca, modelo, tipo de 

combustível, ano de fabricação, Unidade Administrativa e Centro de Custo, para o item contratado; 

b)  Histórico das operações realizadas pela frota contendo data do serviço, hora de entrada e saída do 

estabelecimento, local, preço unitário do material (peças, acessórios, componentes, óleo, filtro e outros 

materiais), preço unitário do serviço de  lavagem (simples ou completa), dos valores cobrados, 

quilometragem do veículo (hodômetro) no ato do serviço, identificação do estabelecimento, serviços de 

lavagem, lubrificação, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar) realizados, garantia das peças 

substituídas e dos serviços prestados com seus respectivos valores individualizados, relatório gerencial 

que demonstre ao gestor da frota a necessidade de trocas de óleo ou de manutenção preventiva, com 

base na quilometragem percorrida ou do tempo transcorrido da última manutenção, relatório gerencial 

contendo a projeção gráfica dos gastos a ser atualizado a cada operação realizada via sistema, em 

tempo real , cadastro dos veículos; 

c)A composição dos relatórios deverá ser submetida à apreciação da Administração para adequação às 

necessidades administrativas; 
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8.9.11 A Contratada deverá providenciar o cadastramento no sistema, com o uso de senha, de cada usuário 

indicado pela contratante; 

8.9.12 Também, a Contratada deverá disponibilizar no sistema a possibilidade de “cadastramento coringa”, em 
decorrência da necessidade de se efetuar os serviços em veículos que não fazem parte da frota, como 

veículos apreendidos e veículos de outros Órgãos Públicos prestando serviços à PMI. 

8.10 Rede de estabelecimentos credenciados:  

8.10.1 No interesse da Administração, poderá ser exigido o credenciamento de outras oficinas ou centros 

automotivos. 

8.10.2 O credenciamento de novas oficinas, conforme a necessidade da PMI, deverá ser efetivado pela 

Contratada no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data da solicitação. 

8.10.3 A Contratada é a única responsável pelo pagamento dos serviços às oficinas, não respondendo, em 

nenhuma hipótese, a PMI, nem solidária e nem subsidiariamente, por esse pagamento. 

8.10.4 A Contratada deverá fiscalizar os serviços e atendimento prestados pela rede de oficinas credenciadas 

objetivando garantir um nível satisfatório de qualidade, compreendendo a disponibilização dos 

equipamentos, horários de funcionamento, presteza no atendimento e o que mais couber. 

8.10.5 A Contratada fornecer à Administração orçamento analítico dos serviços a serem realizados no veículo, 

contendo: 

a) o estado em que recebeu o veículo em seu estabelecimento, anotando danos, avarias visíveis e 

peças nele faltantes, independentemente disso se referir ao serviço que motivou a visita; 

b) o diagnóstico do defeito constatado / preventiva a ser realizada; 

c) a relação das peças, componentes e materiais a serem aplicados, devidamente identificados por: 

- nome da operação (troca, desmonte, remonte, reparo, pintura, ajuste, etc); 

- código e marca da peça; 

- descrição da peça e local de aplicação; 

- quantidade e observações quando for o caso; 

- preço unitário; 

- preço total; 

- horas de serviço a serem consideradas; 

- preço hora de serviço em horas centesimais, com preços líquidos, para aprovação da Administração; 

8.10.6  A Contratada deverá orientar suas credenciadas para que disponham dos seguintes requisitos mínimos: 

a) Possuir, preferencialmente, microcomputador, impressora e conexão à internet; 

b) Disponibilizar boxes de serviços cobertos e delimitados em pátio pavimentado, dotados 

preferencialmente de bancadas de alvenaria com revestimento cerâmico ou com chapas de metal; 

c) Possuir equipamentos eletrônicos apropriados para aferições e regulagem de motores; 

d) Dispor de ferramentaria atualizada para atendimento da frota da respectiva categoria de sua 

responsabilidade; 
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e) Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção; 

f) Dispor de equipe técnica preferencialmente uniformizada; 

g) Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua especialidade, com 

fornecimento de peças, componentes e demais materiais destinados à manutenção da frota de 

veículos, nas suas instalações, independente da marca do veículo; 

h) Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e 

ferramental adequados; 

i) Devolver os veículos em perfeitas condições de funcionamento, limpos e lavados; 

j) Executar fielmente, dentro das melhores normas técnicas, os serviços que lhe forem confiados, de 

acordo com as especificações de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes emanados e/ou 

aprovados pela PMI, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que 

seja necessário à perfeita execução dos serviços e desde que aprovado pelo Responsável 

designado; 

k) )o caso de mau atendimento, a Contratante não mais utilizará os serviços prestados pela oficina 

credenciada da Contratada, devendo esta ser comunicada dos fatos que motivaram a decisão; 

l) Permitir que realize fiscalização da execução dos serviços a serem prestados pela oficina 

credenciada; 

m) Somente utilizar peças, materiais e acessórios conforme subitem 8.7.9, ou aqueles acertados entre o 

responsável da PMI e a rede credenciada de estabelecimentos, desde que atendidas as 

recomendações do fabricante do veículo e não podendo valer-se em nenhuma hipótese de itens 

usados/recondicionados, salvo nos casos excepcionais com autorização expressa do responsável da 

PMI; 

n) Atender com prioridade as solicitações da Contratante referente à execução dos serviços; 

o) Não aplicar materiais/serviços sem prévia autorização, bem como prestar todos os esclarecimentos 

que forem solicitados pela Contratante; 

p) Disponibilizar, quando solicitado pela fiscalização do contrato, local adequado para inspeção prévia 

de todas as peças a serem substituídas nos veículos, devendo fornecer a relação delas e seus 

respectivos códigos, que serão verificados por servidor designado pela Contratante, antes de seu 

descarte; 

q) Receber e inspecionar o veículo da Contratante; 

r) Executar os serviços mediante prévia autorização e por meio da emissão de Ordem de Serviço – OS 

- via internet, aprovada pela PMI por intermédio do sistema de gerenciamento informatizado, 

informando a conclusão também por meio do sistema informatizado; 

s) Disponibilizar profissionais qualificados para prestação dos serviços de forma regular e eficiente; 

t) Providenciar termo de vistoria prévia, devendo fornecer uma via para o solicitante e responsabilizar-

se civil e penalmente por qualquer descumprimento das disposições legais, inclusive por acidentes 

Edição 5.017 | Ano 10
31 de março de 2022

Página 45

Certificação Digital: ADGAYYCO-U02XFG2Y-ZQZUAJXK-4AZDUJRN
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



                      
                           ESTADO DA BAHIA 
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 

 
  

 
 

Página 40 de 78 

 

decorrentes da ação ou omissão que ocorram durante a realização dos serviços aprovados na OS 

via sistema; 

u) Responsabilizar-se civil e penalmente por qualquer descumprimento das disposições legais, inclusive 

por acidentes decorrentes da ação ou omissão que ocorram durante a realização dos serviços 

aprovados na ordem de serviço via sistema da Contratada. 

9 DA IMPLANTAÇÃO 

9.1 A Contratada deverá implantar o sistema de administração e gerenciamento para manutenção dos veículos 

da frota e iniciar a prestação dos serviços, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura 

do contrato, incluindo o acesso a todos os recursos tecnológicos e ferramentais necessários à plena utilização 

dos sistemas Web da Contratada pelos servidores autorizados vinculados à Contratante. 

9.2 O processo de implantação do sistema informatizado pela Contratada compreende as seguintes atividades 

para a operação da manutenção preventiva e corretiva da frota: 

a) Cadastramento dos veículos; 

b) Definição da logística da rede de oficinas credenciadas; 

c) Fornecimento à PMI dos dados cadastrais da rede de oficinas credenciadas; 

d) Treinamento dos usuários a serem indicados pela Administração. 

10 DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 A CONTRATADA deverá recolher os veículos para conserto à sua oficina quando do recebimento da 

Ordem de Serviço do CONTRATANTE devendo iniciar imediatamente os serviços que se fizerem necessários, 

observando na sua execução a tabela de tempo – padrão de serviço dos fabricantes, sendo que a entrega dos 

referidos veículos devidamente consertados e em condições de uso, deverá ocorrer até o primeiro dia útil 

subsequente à conclusão dos serviços. 

10.2 Os prazos para execução das manutenções/ reparos necessários nos veículos, nacionais ou importados, 

devem ser estabelecidos de comum acordo com a Contratada, levando-se em consideração o grau de avaria nos 

mesmos, porém os serviços de pequena monta (manutenções preventivas) deverão ser efetuados sempre dentro 

de um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo que para a manutenção corretiva o prazo não seja 

superior a 120 (cento e vinte) horas, a partir da aprovação do orçamento, sem prejuízo a serviços de maior 

durabilidade, desde que previamente informados ao fiscal. 

11 DOS PRAZOS DE GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO 

11.1 O prazo de garantia dos serviços realizados pelas prestadoras não poderá ser inferior a noventa (90) 

dias, respeitadas as garantias fornecidas pelos fabricantes das peças; 

11.2 A empresa vencedora ficará obrigada, às suas expensas, a refazer e/ou modificar os serviços, bem como 

a trocar as peças e/ou acessórios utilizados na sua execução, de modo a adequá-los às especificações do Edital e 

seus Anexos, naquilo que vier a ser recusado, sendo que o ato de recebimento dos mesmos não importará na sua 

aceitação que, conforme a sua natureza, somente se consumará com o Ateste pelo Contratante. 

12 DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 
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12.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 

1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, 

em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

12.2  No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, 

contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, 

podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

12.3  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por 

cento). 

12.4  O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato 

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da 

Lei n. 8.666 de 1993. 

12.5  A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 

dias após o término da vigência contratual. 

12.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à 

nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

13 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 A despesa orçamentária decorrente da execução do objeto deste Termo, neste exercício, com dotação 

suficiente para atender esta finalidade, correrá à conta da Natureza de Despesa, abaixo informada de acordo com: 

SECRETARIAS 
UNIDADE 
GESTORA 

PROJ/ATIV ELEMENTO FONTE VALOR 

SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
00 - RECURSO PRÓPRIO     

R$434.905,61 
  

SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
42- FEP 

R$ 1.000,00 
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SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

00 - RECURSO PRÓPRIO     
  

R$201.370,06 

SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

42- FEP 
  

R$ 1.000,00 
 

SESTTRAN 
1212 –SECRETARIA 
DE TRANSPORTE E 

TRANSITO 

2.047 MANUTENÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO, 

EDUCAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E 

SERVIÇOS DA SESTTRAN 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
00 - RECURSO PRÓPRIO 

  
R$72.650,93 

SESTTRAN 
1212 –SECRETARIA 
DE TRANSPORTE E 

TRANSITO 

2.047 MANUTENÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO, 

EDUCAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E 

SERVIÇOS DA SESTTRAN 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

00 - RECURSO PRÓPRIO 
R$36.306,78 

  

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
00 - RECURSO PRÓPRIO     

  
R$180.627,34 

 

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
42- FEP 

  
R$ 1.000,00 

 
 

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

00 - RECURSO PRÓPRIO     R$82.076,35 

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

42- FEP 
R$ 1.000,00 
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EDUCAÇÃO 
1702 - FUNDO 
MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO 

2.074 GESTÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS  E 

ADMINISTRATIVOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
01 - RECURSO PRÓPRIO 

R$133.193,38 
  

EDUCAÇÃO 
1702 - FUNDO 
MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO 

2.074 GESTÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS  E 

ADMINISTRATIVOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

01 - RECURSO PRÓPRIO 
R$57.096,84 

  

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.101 GESTÃO 
MANUTENÇÃO SERVIÇOS 

TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
FONTE 00 

R$7.072,52 
  

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.101 GESTÃO 
MANUTENÇÃO SERVIÇOS 

TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 

FONTE 00 
  

R$16.511,04 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.093 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 

GESTÃO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA E 

CADÚNICO 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
FONTE 29 R$15.719,45 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.093 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 

GESTÃO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA E 

CADÚNICO 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 

FONTE 29 R$34.596,08 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.104 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
FONTE 29 R$4.715,04 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.104 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 

FONTE 29  R$11.077,36 

Edição 5.017 | Ano 10
31 de março de 2022

Página 49

Certificação Digital: ADGAYYCO-U02XFG2Y-ZQZUAJXK-4AZDUJRN
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



                      
                           ESTADO DA BAHIA 
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 

 
  

 
 

Página 44 de 78 

 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.094- BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
FONTE 28  R$4.715,00 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.094- BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 

FONTE 28  R$11.007,36 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.098  BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
FONTE 29 R$4715,00 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 

SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.098  BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 

FONTE 29 R$11.007,36  

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.116 – SESAU – GESTÃO 
E MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

6102000 – REC. IMO. E 
TRANSF. – SAÚDE – 15% 

R$5.765,47 
  

SAÚDE 
1020 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.116 – SESAU – GESTÃO 
E MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

6102000 – REC. IMO. E 
TRANSF. – SAÚDE – 15% 

  
R$20.180,82 

SAÚDE 
1018 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.117 - AB - ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$17.296,41 
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SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.117 - AB - ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$50.452,04 

SAÚDE 
1018 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.123 – CEREST – 
VALORIZAÇÃO À SAÚDE 

DO TRABALHADOR 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$5.765,47 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.123 – CEREST – 
VALORIZAÇÃO À SAÚDE 

DO TRABALHADOR 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$20.180,82 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.133 – VISA – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA 

PREVENÇÃO 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$5.765,47 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.133 – VISA – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA 

PREVENÇÃO 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

R$20.180,82 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.134 – VIGILÂNCIA E 
PROMOÇÃO À SAÚDE 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

R$11.530,94 
  

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.134 – VIGILÂNCIA E 
PROMOÇÃO À SAÚDE 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$30.271,22 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.136 – MAC – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA REDE 

PRÓPRIA 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$11.530,94 
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SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.136 – MAC – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA REDE 

PRÓPRIA 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$40.361,63 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 
2.129 – MAC – SAMU 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$46.123,75 

SAÚDE 

1019 – FUNDO 

MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE 

ITABUNA 

2.129 – MAC – SAMU 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

 
 

R$121.084,89 
 

14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - PENALIDADES 

14.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de 
Itabuna, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do 
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a 
CONTRATADA que: 

 
14.1.1 Apresentar documentação falsa; 
14.1.2 Fraudar a execução do contrato; 
14.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.4 Cometer fraude fiscal; ou 
14.1.5 Fizer declaração falsa. 
 
14.2 Para os fins do item 16.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo 

único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
14.3  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, 

de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou 
de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, 
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “14.4” a “14.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, 
com as seguintes penalidades: 

14.3.1   Advertência; 
14.3.2   Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Itabuna, por prazo não superior a dois anos; 
14.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; ou 

14.3.4  Impedimento de licitar e contratar com o Município de Itabuna, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; 
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14.4 Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem 
causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da 
execução contratual. 

14.5 No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) do valor do contrato. 

14.6  Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem 
causa justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto 
definido no contrato. 

14.7 No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada 
com multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento). 

14.8 Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do 
término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela 
CONTRATADA, mas não em sua totalidade. 

14.9 No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% 
(vinte por cento) do valor total do contrato. 

14.10 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de 
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica. 

14.11  A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer 
das situações previstas na tabela 2 do item 14.12 a seguir: 

14.12 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação 
estabelecida nas tabelas seguintes: 

 
Tabela 1 

GRAU DA INFRAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 

% do valor total do 
Contrato 

1 1% 
2 2% 
3 3% 

 

Tabela 2 

Item Descrição Grau Incidência 

1 
Manter empregado sem qualificação para a execução dos 
serviços/fornecimentos. 

1 
Por empregado e por 
dia 

2 
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou 
substituição de material licitado por outro de qualidade inferior 

2 Por ocorrência 

4 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes.  

3 Por ocorrência 

5 
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; 

3 Por ocorrência 

6 
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os 
riscos de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou 
consequências letais. 

3 Por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

8 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

2 
Por empregado e por 
dia 

9 Manter a documentação de habilitação atualizada. 2 
Por item e por 
ocorrência 

Edição 5.017 | Ano 10
31 de março de 2022

Página 53

Certificação Digital: ADGAYYCO-U02XFG2Y-ZQZUAJXK-4AZDUJRN
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



                      
                           ESTADO DA BAHIA 
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 

 
  

 
 

Página 48 de 78 

 

10 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

 1 Por ocorrência 

11 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

12 
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros 
documentos necessários à comprovação do cumprimento dos 
demais encargos trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e por 
dia 

13 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 
documentação exigida na Cláusula Décima – DA 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. 

2 
Por ocorrência e por 
dia de atraso 

14 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais 
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas 
durante a análise da documentação exigida por força do 
contrato. 

2 
Por ocorrência e por 
dia de atraso 

15 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus 
empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a 
usá-los. 

2 
Por empregado e por 
ocorrência 

16 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela, após reincidência formalmente notificada 
pela unidade fiscalizadora. 

3 
Por item e por 
ocorrência 

 
14.13 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
14.14 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial; 

14.15 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, 
aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa; 

14.16 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido 
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da 
Lei nº 8.666/93. 

 
15 DO PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data 

da protocolização junto da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios. 

15.2 Deverá ser emitida uma nota fiscal para cada Ordem de Serviço realizada pelas oficinas credenciadas e 

para pagamento mensal à contratada, apenas uma fatura; 

15.3 As Notas Fiscais/Fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas 

correções. Neste caso, o prazo de que trata o subitem 15.1 começará a fluir a partir da data de apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, sem incorreções. 

15.4 A nota fiscal/fatura deverá conter, obrigatoriamente, a discriminação do(s) produto(s) fornecido(s), o 

período e o número do Contrato a que se refere, e vir acompanhada da primeira via das Ordens de 

Fornecimento/Serviço, as Notas Fiscais da rede credenciada, do Orçamento e do Relatório contendo os serviços 

executados e as peças fornecidas. 
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15.5 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 

reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso); 

15.6 Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

a) A multa será descontada do valor total do respectivo contrato e; 

b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do serviço/ material, responderá o contratado 

pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela PMI, ou ainda, quando for 

o caso, cobrada judicialmente; 

15.7 O contratante descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução dos 

serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente. 

15.8 Para efeito de pagamento, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos, necessários a 

liquidação e pagamento: 

a) Cópias dos orçamentos aprovados, bem como dos respectivos relatórios dos serviços faturados; 

b)  Notas fiscais relativas aos bens adquiridos e/ou serviços prestados; 

c) Certidões negativas e de regularidade cabíveis, comprobatórias da manutenção das condições de 

qualificação e habilitação exigidas pela legislação em vigor; 

16 DA VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO 

16.1 O Contrato vigorará por 12 meses, contados da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por mútuo 

acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, com vantagens para a Administração, por iguais e sucessivos 

períodos, observados o limite de 60 meses. 

17 DA AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO/FORNECIMENTO 

17.1 Para a realização de qualquer prestação serviço, a contratada realizará diagnóstico e orçamento detalhado, 

com denominação, quantidade e preço de peças, bem como a previsão de tempo necessário à execução do 

serviço solicitado. 

17.2 O diagnóstico do problema do veículo e o Orçamento serão feitos pela contratada, no prazo máximo de 04 

(quatro) horas. 

17.3 A contratante poderá recusar, em todo ou em parte o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente, 

ficando a contratada obrigada a fornecer apenas o que for aprovado. 

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1 A Contratada obriga-se a: 

18.1.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e 
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utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas no Termo de Referência e em sua proposta; 

18.1.2 Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas; 

18.1.3 Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1°, da 

Lei n° 8.666/93; 

18.1.4 Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos e outros; 

18.1.5 Responsabilizar-se sobre quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços; 

18.1.6  Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, assim como 

pelos danos causados, direta ou indiretamente, decorrentes da realização desses; 

18.1.7  Responder inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguro 

de acidentes, impostos e quaisquer outros que forem devidos e referentes aos serviços oriundos da contratação; 

18.1.8 Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-os, rigorosamente, dentro 

dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

18.1.9  Fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, 

bem como produtos ou materiais indispensáveis à realização desses; 

18.1.10 Manter, durante a contratação, a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e 

à Dívida Ativa da União (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a prova de Regularidade para com 

a Fazenda Estadual e Municipal e a CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas devidamente atualizados; 

18.1.11 Considerar que a ação de fiscalização da Administração não exonera a empresa a ser contratada de suas 

responsabilidades contratuais; 

18.1.12 Usar mão de obra capacitada, que assegure a execução integral dos serviços nos prazos 

convencionados com segurança e qualidade; 

18.1.13  Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das dependências da 

Contratante; 

18.1.14  Responsabilizar pelo ressarcimento integral dos prejuízos ou avarias decorrentes de danos causados 

direta ou indiretamente a PMI, ou a terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do contrato, independente 

de ocorrerem ou não em áreas correspondentes à natureza de seus trabalhos, principalmente no período em que 

os veículos estiverem sob sua guarda; 

18.1.15 Reparar, remover, substituir, arcando com as despesas decorrentes, os serviços e materiais empregados 

que apresentarem defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades ou qualquer característica discrepante às 

exigidas pelo edital e/ou pelo contrato, ou à sua finalidade, dentro do prazo de garantia, ainda que constatada  

18.1.16  Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, relacionados 

com os serviços a ser ou que foram executados; 

18.1.17 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

Edição 5.017 | Ano 10
31 de março de 2022

Página 56

Certificação Digital: ADGAYYCO-U02XFG2Y-ZQZUAJXK-4AZDUJRN
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



                      
                           ESTADO DA BAHIA 
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 

 
  

 
 

Página 51 de 78 

 

18.1.18 A contratada deverá aceitar que o CONTRATANTE rejeite o orçamento, peça sua revisão ou que o aceite 

parcialmente; 

18.1.19 A Contratada deverá implantar o Sistema e iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, contados a partir da assinatura do Contrato; 

18.1.20 Indicar preposto, com atendimento presencial, informando telefone fixo, telefone celular e endereço 

eletrônico para contato com a Contratada, comunicando qualquer alteração que venha a ocorrer nesses dados 

18.1.21 Manter atualizada a relação das oficinas e centros automotivos credenciados; 

18.1.22 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, quanto aos serviços 

contratados; 

18.1.23 Disponibilizar a emissão de relatórios mensais por Unidades, que permitam a administração e 

gerenciamento do objeto do contrato; 

18.1.24 Apresentar Nota Fiscal/Fatura, discriminando em separado os materiais e os serviços utilizados no 

período; 

18.1.25 A PMI se reserva também o direito de adquirir peças avulsas para a realização de reparos nos veículos; 

18.1.26 Fornecer para a PMI, no prazo máximo de 24 (vente e quatro) horas por meio do sistema 

informatizado, no mínimo 3 (três) orçamentos dos serviços necessários a serem aplicados no veículo, com a 

relação das peças, componentes e materiais a serem substituídos, bem como o volume de tempo de serviço e o 

custo do homem/hora a ser empregado, em horas centesimais e preços líquidos, para aprovação da Unidade; 

18.1.27 A partir do recebimento da Ordem de Serviço - OS, a Contratada deverá providenciar a imediata 

execução dos serviços no prazo definidos e constantes da OS, excetuando-se situações que impossibilitem o 

cumprimento do tempo determinado, devendo a empresa comunicar, por escrito, no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas antes daquele estabelecido para o cumprimento dos serviços, com as devidas justificativas, para 

embasar a decisão da Administração. 

 

18.2 A Contratante obriga-se a: 

18.2.1 A execução dos serviços deverá ser acompanhada por fiscais indicados na forma do art. 67 da Lei nº 

8.666/93, a quem caberá: 

18.2.2 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre 

acesso dos técnicos e empregados da prestadora de serviços às dependências da PMI; 

18.2.3 Zelar pela segurança dos materiais e equipamentos, não permitindo seu manuseio por pessoas não 

habilitadas; 

18.2.4 Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execução dos serviços; 

18.2.5  Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

18.2.6  Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro 

motivo que justifique tal medida; 
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18.2.7 Fiscalizar, quando julgar conveniente, nas dependências da prestadora, mesmo sem prévia comunicação, 

a prestação de serviços; 

18.2.8  Emitir pareceres no processo administrativo referente à execução dos serviços, em especial quanto à 

aplicação de sanções e alterações contratuais; 

18.2.9 Verificar o prazo estabelecido no ajuste para apresentação das notas fiscais/faturas, recibos ou 

congêneres, exigindo seu cumprimento por parte da empresa contratada; 

18.2.10  Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços; 

18.2.11 Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação exigidas neste 

Termo de Referência; 

18.2.12 Designar um servidor para encaminhar os veículos para realização dos serviços; 

18.2.13 Aprovar, anteriormente à execução dos serviços, o orçamento repassado pela contratada; 

18.2.14 Solicitar o fornecimento de peças e autorizar a execução de serviços; 

18.2.15 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes; 

18.2.16 Rejeitar no todo ou em parte os serviços ou materiais entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pela Contratada, solicitando que o serviço rejeitado seja refeito; 

18.2.17 Anotar em registro próprio todas as ocorrências com o fornecimento de peças ou serviços realizados, 

determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou falhas observadas. 

19 DO RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

19.1 Os serviços serão recebidos: 

19.1.1 Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações 

constantes do Edital e da proposta. 

19.1.2 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do recebimento provisório. 

19.1.3 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

19.1.4 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações 

técnicas exigidas. 

19.1.5 Por ocasião do recebimento dos serviços, o órgão requisitante, por intermédio de servidor designado, 

reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se 

estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, estando a proponente vencedora 

obrigada a promover a devida regularização, observando-se os prazos contratuais.  

19.1.6 O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de 

qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas 

posteriormente.  

19.1.7 Caso os serviços sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento 

será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.  
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19.1.8 Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas 

técnicas e legais vigentes e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos serviços ora licitados, bem 

como, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de controle e 

demais aplicáveis à espécie.  

19.1.9 Caberá a proponente vencedora obedecer ao objeto do presente TR e as disposições legais contratuais, 

prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade.  

20 SUBCONTRATAÇÃO 

20.1 Não será permitida a subcontratação. 

21 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

21.1 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do 

presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado. 

21.2 Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, para restabelecer relação que as partes pactuaram 

inicialmente sobre os encargos do contratado e a retribuição da Administração, poderá ser solicitado pela 

contratada, observando o previsto no art. 65, inciso II, d e §5º, da Lei nº 8.666/93. 

21.3 São admitidas prorrogações desde que, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 

manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra algum dos motivos previstos no art. 57, §1º da lei 

8.666/93. 

22 DA FISCALIZAÇÃO 

22.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá 

dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  

22.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

22.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis.  

22.4 Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando 

implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

22.5 É direito da fiscalização rejeitar quaisquer materiais e/ou serviços, quando entender que a sua execução 

está irregular e/ou que os materiais empregados não são os especificados. 

23 DA VISTORIA NOS VEÍCULOS PELO LICITANTE 
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23.1 O Licitante, caso queira, poderá efetuar vistoria nos veículos objeto do contrato para conhecimento 

integral das condições e estado atual em que se encontram; 

23.2 Será facultativa a Declaração de Vistoria, comprovando que a mesma tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições e graus de dificuldades existentes, para cumprimento das obrigações objeto deste 

Termo de Referência.   

23.3 Caso a empresa deseje realizar a vistoria, deverão ser realizadas por qualquer Preposto, mediante prévio 

agendamento com um mínimo de 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para realização do certame, na 

Secretaria Municipal de Gestão e Inovação – Departamento Operacional de Transporte, telefone nº (73) 

988248659 , em dias úteis e horário de 08:00 as 12:00. 

24 DAS CONDIÇÕES GERAIS 

24.1 A PMI poderá a qualquer tempo recusar o serviço, no todo ou em parte, sempre que não atender ao 

estipulado neste Termo ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis. 

24.2 No interesse da PMI, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos do 

artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas justificativas. 

24.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as supressões 

resultantes de acordo entre as partes. 

24.4 De acordo com o art. 48 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, as propostas que apresentem 

valores incompatíveis com os preços praticados no mercado ou que apresentem valores excessivos, superiores 

aquele fixado no ato convocatório como sendo o maior valor que a Administração está disposta a desembolsar, 

serão desclassificadas, acaso não haja a sua readequação. 

24.5 Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos necessários 

a execução do serviço objeto do presente Termo e da licitação, bem como todos os impostos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, transporte, garantia dos 

materiais e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta. Não 

será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 

 

 
XXXX 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edição 5.017 | Ano 10
31 de março de 2022

Página 60

Certificação Digital: ADGAYYCO-U02XFG2Y-ZQZUAJXK-4AZDUJRN
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



                      
                           ESTADO DA BAHIA 
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 

 
  

 
 

Página 55 de 78 

 

 
RELAÇÃO DOS VEÍCULOS 

 
Relação de veículos próprios do município de Itabuna  

ORDEM RENAVAM PLACA SECRETARIA MARCA MODELO 
1 903752310 JQS-6469 SAÚDE PARATI 1.6 (SESAB) 
2 144460947 JSH-1427 SAÚDE/SAMU YAMAHA XTZ-250 
3 940682451 JQW-2476 SAÚDE HONDA CG 150 JOB 
4 940684608 JQW-0519 SAÚDE HONDA CG 150 JOB 
5 172245877 JSS-0C38 SAÚDE     UNO MILLE WAY ECON 4p 
6 349939055 NZE-8398 SAÚDE/SAMU    RENAUT 
7 598121145 OUW-7188 SAÚDE/SAMU RANGER/FORD XL CS4 AMBULANCIA 
8 331217090 NYX-9601 SAÚDE CAMIONETE S/10 4X4 
9 399603026 NZJ-3654 SAÚDE FIAT/FIURINO FLEX 

10 473289563 NZZ-9412 SAÚDE FIAT/FIURINO FLEX 
11 585185417 OUR-9206 SAÚDE FIAT/ESTRADA (AMBULÂNCIA) 
12 587329920 OUR-1J24 SAÚDE     FIAT/ESTRADA (AMBULÂNCIA) 
13 587919990 OUS-3141 SAÚDE      FIAT/ESTRADA (AMBULÂNCIA) 
14 598139486 OUW-5875 SAÚDE/SAMU     DUCATO/FIAT MC MONTANA AMBULANCIA 
15 1100429287 PKD-6345 SAÚDE/SAMU FIAT/ESTRADA WORKING 
16 1026106874 OZQ-3C70 SAÚDE/ZOONOZES  WEEKEND ADVENTURE 
17 1026102879 OZQ-4C83 SAÚDE/ZOONOZES   CAMIONETE RANGER XLS 
18 1026102984 OZQ-9553 SAÚDE/DENGUE    MOTO NXR 150 BROS HONDA 
19 1026108630 OZQ-3743 SAÚDE/DENGUE MOTO NXR 150 BROS HONDA 
20 1026721714 OZQ-8579 SAÚDE MOTO NXR 150 BROS HONDA/MONOCICLO 
21 1026688970 OZR-0860 SAÚDE/VIGILANCIA  CAMIONETE (DOAÇÃO MINIST. SAÚDE) 
22 1051374224 PJH-4217 SAÚDE/ITAMARACÁ  FIORINO/FIAT (AMBULÂNCIA)  

23 1051375450 PJH-3785 SAÚDE     
DOBLÔ ATTRACTIV 1.4/FIAT (DOAÇÃO MIN. 
SAÚDE) 

24 1074878512 PJS-7970 SAÚDE     CAMIONETE RENAULT (AMBULÂNCIA) 
25 1075203250 PJS-5296 SAÚDE     FIAT/DOBLÔ  ESSENCE 1.8 
26 1075203012 PJS-2436 SAÚDE     FIAT/DOBLÔ  ESSENCE 1.9 
27 1075202490 PJS-8B68 SAÚDE     FIAT/ESTRADA  
28 1075202822 PJS-0592 SAÚDE     FIAT/WEEKEND ADNETURE 
29 1103696383 PKE-3139 SAÚDE FIAT/ESTRADA WORKING 
30 1101426265 PKD-1214 SAÚDE     TORO FREEDON 2.0 16V 4X4 
31 1026104790 OZQ-0974 SAÚDE     MOTO NXR 150 BROS HONDA 

32 1192014720 PLR-0I54 SAMU 
CAMINHONETE IVECO/DAILY 
(AMBULÂNCIA) 

33 1192011772 PLR-3E48 SAMU SPRINTER (AMBULÂNCIA) 
34 1192012825 PLR-0G77 SAMU SPRINTER (AMBULÂNCIA) 
35 1196322802 PLS-1E77 SAÚDE MOBI LIKE/FIAT 
36 1196324511 PLS-8D87 SAÚDE MOBI LIKE/FIAT 
37 1196319666 PLS-1D22 SAÚDE MOBI LIKE/FIAT 

38 1201360150 PLV-8A29 SAMU 
CAMINHONETE IVECO/DAILY 
(AMBULÂNCIA) 

39 1198475339 PLT-3D29 SAÚDE RENAULT /MASTER (AMBULANCIA) SESAB 
40 1198474219 PLT-3D35 SAÚDE RENAULT /MASTER (AMBULANCIA) SESAB 
41 329255495 NYW-4624 SAÚDE MOTO CG 125 HONDA (SESAB) 
42 329272934 NYW-1751 SAÚDE MOTO CG 125 HONDA (SESAB) 

43 1227292896 RCO-5C29 SAÚDE 
GM/S10 CAMIONETE MARINAR (AMB.) 
SESAB 
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44 1227293256 RCO-9J62 SAÚDE 
GM/S10 CAMIONETE MARINAR (AMB.) 
SESAB 

45 1228234903 RCO-6D73 SAÚDE/SAMU SPRINTER  

46 1007363328 OZE-8438 
SAÚDE/HOSP. DE 
BASE 

RENAULT/KANGOO RONTANA (AMB.) 
SESAB 

47 213068532 EKL-9533 
SAÚDE/HOSP. DE 
BASE CAMINHONETE RENAULT (AMBULÂNCIA) 

48 1153679563 PLA-7361 
SAÚDE/HOSP. DE 
BASE 

CAMINHONETE RENAULT (AMBULÂNCIA) 
SESAB 

49 337089841 NYZ-8271 
SEC GES. 
INOV/GCM UNO MILLE ECONOMY 4P 

50 341171948 NZF-3484 
SEC GES. 
INOV/GCM PICK-UP S10 2.4 

52 1048705410 PJF-6355 
SEC GES. 
INOV/GCM MOTO YAMAHA 249 CC XTZ250 

53 1028838740 OZR-7702 
SEC GES. 
INOV/GCM VOYAGE VOLKSWAGEM 

54 1028841059 OZR-8982 
SEC GES. 
INOV/GCM VOYAGE VOLKSWAGEM 

55 1040678928 PJB-0023 
SEC GES. 
INOV/GCM ONIBUS M.BENZ 

56 1048695007 PJF-6566 
SEC GES. 
INOV/GCM MOTO HONDA XRE 300 

57 1048701970 PJF-9679 
SEC GES. 
INOV/GCM MOTO HONDA XRE 300 

58 1048693489 PJF-3438 
SEC GES. 
INOV/GCM MOTO HONDA XRE 300 

59 848412060 JQT-2504 
SEC GES. INOV 
PQ/JD MOTO HONDA CG 150 

60 399679740 NZJ-3536 
SEC GES. INOV 
ASFALTO FIAT/UNO MILLE WAY ECON 

61 469189827 NZX-3466 
SEC GES. INOV 
ILUMIN FIAT/UNO MILLE WAY ECON 

62 473289016 NZZ-3424 
SEC GES. INOV 
OFICINA FIAT/UNO MILLE WAY ECON 

63 225139766 JIM-2547 
SEC GES. 
INOV/ADEI CAMIONETE S/10 4X4 

64 1077240799 PJT-8168 SEC GES. INOV MOTO NXR 150 BROS HONDA 

65 1201833520 PLV-7H37 
SEC GES. INOV 
ILUMIN CAMIONETE TRITON SPT GLX 

66 959147772 JRH-5150 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA XR 250 

67 410969060 NZL-9712 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA CG 150 FAN ESI 

68 410967041 NZL-6968 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA CG 150 FAN ESI 

69 410979422 NZL-7619 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA CG 150 FAN ESI 

70 410973114 NZL-8740 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA CG 150 FAN ESI 

71 410965561 NZL-4I18 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN UNO MILLE ECONOMY 4p 

72 410839876 NZL-4J61 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN UNO MILLE ECONOMY 4p 

73 595427057 OUV-5175 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA XRE 300 

74 595434576 OUV-9378 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA XRE 301 

Edição 5.017 | Ano 10
31 de março de 2022

Página 62

Certificação Digital: ADGAYYCO-U02XFG2Y-ZQZUAJXK-4AZDUJRN
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



                      
                           ESTADO DA BAHIA 
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 

 
  

 
 

Página 57 de 78 

 

75 595419011 OUV-7475 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA XRE 302 

76 1052295956 PJH-4321 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN UNO VIVACE 1.0 

77 1071912515 PJQ-7741 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN FIAT/ESTRADA 

78 1129295041 PKQ-1763 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA CG 125I FAN  

79 1129298091 PKQ-4395 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA CG 125I FAN  

80 1129299969 PKQ-1348 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA CG 125I FAN  

81 1129301459 PKQ-3840 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA CG 125I FAN  

82 1129824451 PKQ-6196 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA XRE 300  

83 1129823463 PKQ-7102 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA XRE 300  

84 1129822220 PKQ-2164 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA XRE 300  

85 1129821142 PKQ-4981 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA XRE 300  

86 1129819679 PKQ-2358 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA XRE 300  

87 1129818451 PKQ-3099 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA XRE 300  

88 1129817404 PKQ-6257 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA XRE 300  

89 1129816505 PKQ-2386 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN MOTO HONDA XRE 300  

90 1172772093 PLJ-6383 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN UNO ATTRACTIVE 1.0 

91 1172772328 PLJ-6J12 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN UNO ATTRACTIVE 1.0 

92 1172772719 PLJ-0F04 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN UNO ATTRACTIVE 1.0 

93 1172772441 PLJ-8G40 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN UNO ATTRACTIVE 1.0 

94 1172772611 PLJ-8570 
SEC GES. INOV 
SESTTRAN UNO ATTRACTIVE 1.0 

95 1010278557 OZG-6339 
SEC GES INOV. 
FAZENDA MOTO HONDA CG 150 FAN ESI 

96 1073343917 PJR-4795 
SEC GES INOV. 
FAZENDA FIAT/PALIO  

97 874137691 JQC-8421 
SEC GES E INOV. 
GOVER CELTA LIFE 1.0 4 PORTAS 

98 1110809295 PKI-9724 
SEC GES E INOV. 
GAB/PRE COROLLA XEI 20 FLEX 

99 928434788 JOK-7891 
SEC GES E INOV. 
AGRIC FORD F-4000 

100 781940800 JOE-8531 SEC INF. E URB MOTO HONDA CG 125K 
101 781940346 JOE-8621 SEC INF. E URB MOTO HONDA CG 125K 
102 781940583 JOE-9051 SEC INF. E URB MOTO HONDA CG 125K 
103 927552000 JOK-7764 SEC INF. E URB HONDA CG 150 JOB 
104 171775279 JSR-9143 SEC INF. E URB CAÇAMBA BASC. FORD 1517 
105 193078562 NLG-1407 SEC INF. E URB FORD F4000 
106 339641517 NZA-6231 SEC INF. E URB CAÇAMBA BASC. FORD 1517 
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107 339640740 NZA-6931 SEC INF. E URB CAÇAMBA BASC. FORD 1517 
108 927553147 JOK-7767 SEC INF. E URB HONDA CG 150 JOB 
109 881110892 JQT-2554 SEC INF. E URB TOYOTA HILUX CAMINHONETE 
110 793517788 JPZ-1908 SEC INF. E URB S10 GM 2.8 

111 327956755 NYV-9857 
SEC INF. E URB - 
CAR CAÇAMBA BASC. FORD 1517 

112 997543329 OVC-7927 SEC INF. E URB CAÇAMBA BASC. FORD CARGO 2423 
113 997664711 OVC-7299 SEC INF. E URB CAÇAMBA BASC. FORD CARGO 2423 
114 1001245900 OVD-4371 SEC INF. E URB CAÇAMBA BASC. FORD CARGO 2423 
115 1001249906 OVD-6914 SEC INF. E URB CAÇAMBA BASC. FORD CARGO 2423 
116 1076928770 PJT-6563 SEC INF. E URB FIAT/PALIO 
117 183866096 JSW-6753 SEC INF. E URB KOMBI STANDARD  
118 1192858368 PLR-7E30 SEC INF. E URB CAÇAMBA BASC. FORD CARGO 1419 S 

119 942139968 JQW-8630 
SEC. PROM. 
SOCIAL UNO FIRE FLEX 

120 183897188 JSW-1987 
SEC. PROM. 
SOCIAL KOMBI STANDARD  

121 334377501 JIO-8050 
SEC. PROM. 
SOCIAL DOBLÔ/ATRACTIVE 1.4 FLEX  

122 321615131 JIU-3263 
SEC. PROM. 
SOCIAL KOMBI VW STANDART 1.4 FLEX 

123 340376430 NZD-7710 
SEC. PROM. 
SOCIAL ÔNIBUS 

124 1021661551 OZO-2433 
SEC. PROM. 
SOCIAL DOBLÔ/ATRACTIVE 1.4 FLEX  

125 1021662361 OZO-9698 
SEC. PROM. 
SOCIAL UNO VIVACE 1.0 

126 1021657260 OZO-7768 
SEC. PROM. 
SOCIAL PALIO  FIRE ECONOMY 4P FLEX 

127 1021658623 OZO-9817 
SEC. PROM. 
SOCIAL PALIO  FIRE ECONOMY 4P FLEX 

128 1021659050 OZO-4708 
SEC. PROM. 
SOCIAL PALIO  FIRE ECONOMY 4P FLEX 

129 1021661063 OZO-7215 
SEC. PROM. 
SOCIAL UNO VIVACE 1.0 

130 1103151050 PKE-7868 
SEC. PROM. 
SOCIAL CITROEN 1.6 

131 1103149587 PKE-7067 
SEC. PROM. 
SOCIAL CITROEN 1.7 

132 1156978448 PLC-1755 
SEC. PROM. 
SOCIAL SPIN 

133 1170456194 PLI-0738 
SEC. PROM. 
SOCIAL SPIN LTZ 1.80 

134 1175288621 PBN-9F79 
SEC. PROM. 
SOCIAL ONIBUS WOLKSBUS 8160  (DOAÇÃO)  

135 1159882255 PBL-2D23 
SEC. PROM. 
SOCIAL CITROEN/AIRCROSS 

136 174175264 JST-2053 EDUCAÇÃO PALIO WEEKEND TREKKING 
137 183894480 JSW-8212 EDUCAÇÃO KOMBI STANDARD 
138 326928081 HBZ-8737 EDUCAÇÃO RANGER/FORD CD 4X2 
139 387763244 NZI-9642 EDUCAÇÃO ÔNIBUS 
140 395242193 NZJ-3488 EDUCAÇÃO ÔNIBUS 
141 1021321440 OZO-2307 EDUCAÇÃO ÔNIBUS (SEC. EDUCAÇÃO ESTADO) 
142 1196517573 PLT-3650 EDUCAÇÃO ÔNIBUS (SEC. EDUCAÇÃO ESTADO) 
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QUANTITATIVO POR SECRETARIA 

 

  

   

SETTRAN SIURB SEDUC SOCIAL GESTÃO SAÚDE 

Item Descrição 
Valor Estimado De 

Serviço 
            

1 Mão de obra R$ 505.440,00  R$ 35.362,60  R$197.107,30   R$ 55.612,00  R$ 35.362,60  R$ 80.915,90   R$ 101.079,60  

2 Aquisição de peças de 1ª linha e/ou genuínas  

Valor estimado das 
peças (R$) 

  
  
  
  
  
  

R$1.179.360,00 R$70.761,60 R$424.569,60 R$129.729,60 R$ 82.555,20 R$176.904,00 R$ 294.840,00 

TOTAL   R$    1.684.800,00  R$106.124,20 R$621.676,90 R$185.341,60 R$117.917,80 R$257.819,90 R$ 395.919,60 

 

 
XXXXXXXXXX 
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0022-2022 

ABERTURA: -------- HORÁRIO: ----- (------) 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ.:  
 

TELEFONE: 

ENDEREÇO: 
 

CIDADE: UF: 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO (R$) 
01 Mão de obra R$ 505.440,00 

02 Aquisição de peças de 1ª linha e/ou genuínas  R$ 1.179.360,00 

Dispêndio Total (A)  R$  1.684.800,00  

Taxa de Administração % (B)     0,00% 

Valor Estimado da Taxa de Administração R$ (C= BxA)     R$                   

Valor Global Anual Estimado (A+C)     R$                   
Todos os proponentes deverão, OBRIGATORIAMENTE, considerar na PROPOSTA o valor de R$  1.684.800,00  (item A), o qual 
se refere à demanda estimada da Prefeitura Municipal de Itabuna. Portanto, esse valor de R$  1.684.800,00  (item A) é FIXO e 

não serão objeto de formulação de preços. 
 

OBS:  

- O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços, em rigorosa conformidade com as especificações do 

Edital e seus Anexos, com valor unitário em reais e especialmente a Taxa de Administração, expressa em 

percentual(%) com no máximo, 02(duas) casas decimais, e nele deverão estar inclusos todos os custos com 

salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do fornecedor, como também 

fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e 

equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros 

custos que, direta ou indiretamente, incorram ou venham a incorrer direta ou indiretamente sobre o objeto licitado, 

em consonância com o Anexo II modelo de Proposta de Preços.  

- SERÃO ACEITAS A APRESENTAÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL (%) NÃO 

PODENDO SER SUPERIOR A 2,67% (DOIS PONTO SESSENTA E SETE POR CENTO), SENDO ACEITA TAXA 

IGUAL OU ABAIXO DE ZERO (NEGATIVA). 

OLicitante deverá elaborar a sua proposta de preços indicando a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO com duas casas 

decimais, onde o lance de valor 100 (cem) equivalerá a 0% (zero por cento). Exemplificando: a Taxa de 

Administração LIMITE de 2,67% (dois ponto sessenta e sete por cento) deverá ser lançada como 102,67. As 
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taxas inferiores a ZERO serão os valores inferiores a 100, tais como: 99,99 (-0,01%), 99,50 (-0,50%), 99,45 (-

0,55%) etc. 

 

 

O valor total é de R$ ______________ (______________________________________________) 

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as características constantes 

do Anexo I – Especificações Técnicas/Proposta de Preço deste Edital. 

Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente.  

O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64, §3º da Lei 

de Licitações.  

A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao 

prazo de convocação previsto no artigo 64 § 3º da Lei de Licitações. 

__________, __ de ____________ de _______ 

_______________________________ 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 

(Identificação)  R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX                 
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ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº...../2022 
  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO, O 
MUNICÍPIO DE ITABUNA-BAHIA, E DE 
OUTRO, A EMPRESA.................................... 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 

CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº. 14.147.490/0001-68, localizado na Avenida Princesa Isabel, nº 678, São Caetano, 

nesta cidade de Itabuna, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal  

Sr. AUGUSTO NARCISO CASTRO, casado, Administrador, devidamente inscrito no CPF/MF nº sob 409.358.175-49, RG nº 

04.159.200-00 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Zildo Pedro Guimarães Junior, nº 198, Aptº  101, Edf. Residencial 

Henri Matisse, Zildolândia, CEP 45.600-730, Itabuna, Estado da Bahia e de outro lado a empresa_________________, 

Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, localizada no endereço _____________, 

CEP:________________, telefone nº ______________, e-mail: ________________, adiante denominada CONTRATADA, 

neste ato representada por ______________, na qualidade de ________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 

da cédula de identidade RG n° ________, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado _______ e do CPF/MF 

________, residente ___________, nº __, cidade ______, Estado _______, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, de acordo com o Processo de Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX-

2022, que se regerá pelas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
CO NT RAT AÇÃO DE  PE S S O A J URÍ D I CA P ARA P RE S T AÇÃO  DE SE RV I ÇO S  CO NT I NUADO S 

DE  G E RE NCI AM E NTO  E  ADM I N I S T RAÇÃO  DA F RO T A DE  V E Í CULO S  M E DI ANT E  S I ST EM A 

I NF O RM AT I Z ADO  V I A  I NT E RNE T ,  P ARA A  MANUT E NÇÃO  P RE V E NT I V A  E  CO RRE T I V A  DA 

F RO T A DE  V E Í CUL OS  DE  D I V E RS AS  S E CRE T ARI AS  DA P RE F E I T URA M UNI C I P AL DE 

I T ABUNA –  B A , conforme especificações abaixo, incluindo as constantes no Edital, que passam a fazer parte deste 

Contrato como se estivessem aqui transcritas. 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO (R$) 
01 Mão de obra R$ 505.440,00 

02 Aquisição de peças de 1ª linha e/ou genuínas R$ 1.179.360,00 

Dispêndio Total (A)  R$  1.684.800,00  

Taxa de Administração % (B)     0,00% 

Valor Estimado da Taxa de Administração R$ (C= BxA)     R$                   

Valor Global Anual Estimado (A+C)     R$                   

s os proponentes deverão, OBRIGATORIAMENTE, considerar na PROPOSTA o valor de R$  1.684.800,00  (item A), o qual se refere à 

Edição 5.017 | Ano 10
31 de março de 2022

Página 68

Certificação Digital: ADGAYYCO-U02XFG2Y-ZQZUAJXK-4AZDUJRN
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



                      
                           ESTADO DA BAHIA 
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 

 
  

 
 

Página 63 de 78 

 

emanda estimada da Prefeitura Municipal de Itabuna. Portanto, esse valor de R$  1.684.800,00  (item A) é FIXO e não serão objeto de formulação 
reços. 
 
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na 
aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
conforme a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 

SECRETARIAS 
UNIDADE 
GESTORA 

PROJ/ATIV ELEMENTO FONTE VALOR 

SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
00 - RECURSO PRÓPRIO     

R$434.905,61 
  

SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
42- FEP 

R$ 1.000,00 
  

SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

00 - RECURSO PRÓPRIO     
  

R$201.370,06 

SIURB 

1111 –SECRETARIA 
DE 

INFRAESTRUTURA 
E URBANISCO 

2.042 GESTÃO, 
AQUISIÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEICULOS PESADOS, 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

42- FEP 
  

R$ 1.000,00 
 

SESTTRAN 
1212 –SECRETARIA 
DE TRANSPORTE E 

TRANSITO 

2.047 MANUTENÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO, 

EDUCAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E 

SERVIÇOS DA SESTTRAN 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
00 - RECURSO PRÓPRIO 

  
R$72.650,93 
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SESTTRAN 
1212 –SECRETARIA 
DE TRANSPORTE E 

TRANSITO 

2.047 MANUTENÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO, 

EDUCAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E 

SERVIÇOS DA SESTTRAN 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

00 - RECURSO PRÓPRIO 
R$36.306,78 

  

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
00 - RECURSO PRÓPRIO     

  
R$180.627,34 

 

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
42- FEP 

  
R$ 1.000,00 

 
 

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

00 - RECURSO PRÓPRIO     R$82.076,35 

GESTÃO 
1010 –SECRETARIA 

DE GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

2.029 GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA FROTA 

DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

42- FEP 
R$ 1.000,00 

 

EDUCAÇÃO 
1702 - FUNDO 
MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO 

2.074 GESTÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS  E 

ADMINISTRATIVOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
01 - RECURSO PRÓPRIO 

R$133.193,38 
  

EDUCAÇÃO 
1702 - FUNDO 
MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO 

2.074 GESTÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS  E 

ADMINISTRATIVOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

01 - RECURSO PRÓPRIO 
R$57.096,84 

  

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.101 GESTÃO 
MANUTENÇÃO SERVIÇOS 
TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

FONTE 00 
R$7.072,52 
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SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.101 GESTÃO 
MANUTENÇÃO SERVIÇOS 
TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

FONTE 00 
  

R$16.511,04 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.093 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
GESTÃO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA E 
CADÚNICO 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

FONTE 29 R$15.719,45 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.093 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
GESTÃO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA E 
CADÚNICO 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

FONTE 29 R$34.596,08 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.104 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

FONTE 29 R$4.715,04 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.104 BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

FONTE 29  R$11.077,36 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.094- BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

FONTE 28  R$4.715,00 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.094- BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

FONTE 28  R$11.007,36 
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SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.098  BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA 
COMPLEXIDADE 

3.3.90.30 – 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

FONTE 29 R$4715,00 

SECRETARIA DE 
PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE 
À POBREZA 

1801 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  

2.098  BLOCO DE 
FINANCIAMENTO DA 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA 
COMPLEXIDADE 

3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

FONTE 29 R$11.007,36  

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.116 – SESAU – GESTÃO 
E MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

6102000 – REC. IMO. E 
TRANSF. – SAÚDE – 15% 

R$5.765,47 
  

SAÚDE 
1020 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.116 – SESAU – GESTÃO 
E MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

6102000 – REC. IMO. E 
TRANSF. – SAÚDE – 15% 

  
R$20.180,82 

SAÚDE 
1018 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.117 - AB - ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$17.296,41 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.117 - AB - ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$50.452,04 

SAÚDE 
1018 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.123 – CEREST – 
VALORIZAÇÃO À SAÚDE 

DO TRABALHADOR 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$5.765,47 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.123 – CEREST – 
VALORIZAÇÃO À SAÚDE 

DO TRABALHADOR 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$20.180,82 
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SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.133 – VISA – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA 

PREVENÇÃO 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$5.765,47 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.133 – VISA – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA 

PREVENÇÃO 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

R$20.180,82 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.134 – VIGILÂNCIA E 
PROMOÇÃO À SAÚDE 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

R$11.530,94 
  

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.134 – VIGILÂNCIA E 
PROMOÇÃO À SAÚDE 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$30.271,22 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.136 – MAC – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA REDE 

PRÓPRIA 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$11.530,94 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 

2.136 – MAC – GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DA REDE 

PRÓPRIA 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$40.361,63 

SAÚDE 
1019 – FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ITABUNA 
2.129 – MAC – SAMU 

339030000000 - 
MATERIAL DE 

CONSUMO 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

  
R$46.123,75 

SAÚDE 

1019 – FUNDO 

MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE 

ITABUNA 

2.129 – MAC – SAMU 

339039000000 - 
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 

9214000 – 
TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 

 
 

R$121.084,89 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 O Valor Global do presente contrato é de R$ XXXXXXX(XXXXXXXXXXX).  
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3.2 Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou 
venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
3.3 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta corrente, em até 
30(trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada a entrega definitiva do 
objeto contratado. 
3.4 Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente 
devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não 
será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA, DA VIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
4.1 O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade. 
4.2 A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições 
mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993. 
4.3 A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, será promovida mediante celebração de termo 
aditivo. 
4.3 A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor ___________________designado pela Secretaria Requisitante, 
através da Portaria ________________. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
5.2 Das obrigações da Contratada: 

5.2.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas no Termo de 

Referência e em sua proposta; 

5.2.2 Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas; 

5.2.3 Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei 

n° 8.666/93; 

5.2.4 Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos e outros; 

5.2.5 Responsabilizar-se sobre quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços; 

5.2.6  Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, assim como 

pelos danos causados, direta ou indiretamente, decorrentes da realização desses; 

5.2.7  Responder inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguro de 

acidentes, impostos e quaisquer outros que forem devidos e referentes aos serviços oriundos da contratação; 

5.2.8 Executar todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-os, rigorosamente, dentro 

dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

5.2.9  Fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem 

como produtos ou materiais indispensáveis à realização desses; 
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5.2.10 Manter, durante a contratação, a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a prova de Regularidade para com a 

Fazenda Estadual e Municipal e a CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas devidamente atualizados; 

5.2.11 Considerar que a ação de fiscalização da Administração não exonera a empresa a ser contratada de suas 

responsabilidades contratuais; 

5.2.12 Usar mão de obra capacitada, que assegure a execução integral dos serviços nos prazos convencionados 

com segurança e qualidade; 

5.2.13  Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das dependências da Contratante; 

5.2.14  Responsabilizar pelo ressarcimento integral dos prejuízos ou avarias decorrentes de danos causados 

direta ou indiretamente a PMI, ou a terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do contrato, independente de 

ocorrerem ou não em áreas correspondentes à natureza de seus trabalhos, principalmente no período em que os 

veículos estiverem sob sua guarda; 

5.2.15 Reparar, remover, substituir, arcando com as despesas decorrentes, os serviços e materiais empregados 

que apresentarem defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades ou qualquer característica discrepante às exigidas 

pelo edital e/ou pelo contrato, ou à sua finalidade, dentro do prazo de garantia, ainda que constatada  

5.2.16  Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, relacionados 

com os serviços a ser ou que foram executados; 

5.2.17 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

5.2.18 A contratada deverá aceitar que o CONTRATANTE rejeite o orçamento, peça sua revisão ou que o aceite 

parcialmente; 

5.2.19 A Contratada deverá implantar o Sistema e iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, contados a partir da assinatura do Contrato; 

5.2.20 Indicar preposto, com atendimento presencial, informando telefone fixo, telefone celular e endereço 

eletrônico para contato com a Contratada, comunicando qualquer alteração que venha a ocorrer nesses dados 

5.2.21 Manter atualizada a relação das oficinas e centros automotivos credenciados; 

5.2.22 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, quanto aos serviços 

contratados; 

5.2.23 Disponibilizar a emissão de relatórios mensais por Unidades, que permitam a administração e 

gerenciamento do objeto do contrato; 

5.2.24 Apresentar Nota Fiscal/Fatura, discriminando em separado os materiais e os serviços utilizados no período; 

5.2.25 A PMI se reserva também o direito de adquirir peças avulsas para a realização de reparos nos veículos; 

5.2.26 Fornecer para a PMI, no prazo máximo de 24 (vente e quantro) horas por meio do sistema informatizado, 

no mínimo 3 (três) orçamentos dos serviços necessários a serem aplicados no veículo, com a relação das peças, 

componentes e materiais a serem substituídos, bem como o volume de tempo de serviço e o custo do homem/hora a ser 

empregado, em horas centesimais e preços líquidos, para aprovação da Unidade; 
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5.2.27 A partir do recebimento da Ordem de Serviço - OS, a Contratada deverá providenciar a imediata execução 

dos serviços no prazo definidos e constantes da OS, excetuando-se situações que impossibilitem o cumprimento do 

tempo determinado, devendo a empresa comunicar, por escrito, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes daquele 

estabelecido para o cumprimento dos serviços, com as devidas justificativas, para embasar a decisão da Administração. 

5.3 Das obrigações da Contratante: 

5.3.1 A execução dos serviços deverá ser acompanhada por fiscais indicados na forma do art. 67 da Lei nº 

8.666/93, a quem caberá: 

5.3.2 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre 

acesso dos técnicos e empregados da prestadora de serviços às dependências da PMI; 

5.3.3 Zelar pela segurança dos materiais e equipamentos, não permitindo seu manuseio por pessoas não 

habilitadas; 

5.3.4 Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execução dos serviços; 

5.3.5  Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

5.3.6  Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro 

motivo que justifique tal medida; 

5.3.7 Fiscalizar, quando julgar conveniente, nas dependências da prestadora, mesmo sem prévia 

comunicação, a prestação de serviços; 

5.3.8  Emitir pareceres no processo administrativo referente à execução dos serviços, em especial quanto à 

aplicação de sanções e alterações contratuais; 

5.3.9 Verificar o prazo estabelecido no ajuste para apresentação das notas fiscais/faturas, recibos ou 

congêneres, exigindo seu cumprimento por parte da empresa contratada; 

5.3.10  Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços; 

5.3.11 Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação exigidas neste 

Termo de Referência; 

5.3.12 Designar um servidor para encaminhar os veículos para realização dos serviços; 

5.3.13 Aprovar, anteriormente à execução dos serviços, o orçamento repassado pela contratada; 

5.3.14 Solicitar o fornecimento de peças e autorizar a execução de serviços; 

5.3.15 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes; 

5.3.16 Rejeitar no todo ou em parte os serviços ou materiais entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pela Contratada, solicitando que o serviço rejeitado seja refeito; 

5.3.17 Anotar em registro próprio todas as ocorrências com o fornecimento de peças ou serviços realizados, 

determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou falhas observadas. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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6.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município 

de Itabuna, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e 

da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:  

6.1.1 Apresentar documentação falsa; 

6.1.2 Fraudar a execução do contrato; 

6.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

6.1.4 Cometer fraude fiscal; ou 

6.1.5 Fizer declaração falsa. 

6.2 Para os fins do subitem 6.1, iii, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, 

parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

6.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 

10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de 

inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou 

juntamente com as multas definidas nos itens “6.1.1 a “6.1.2”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes penalidades: 

6.3.1 Advertência; 

6.3.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal 

de Itabuna, por prazo não superior a dois anos; 

6.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou de Impedimento de licitar e contratar com o 

Município de Itabuna , ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 

10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; 

6.4 Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, 

sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução 

contratual. 

6.5 No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% 

(trinta por cento) do valor do contrato. 

6.6 Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem 

causa justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no 

contrato. 

6.7 No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada 

com multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento). 

6.8 Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias 

do término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA, mas 

não em sua totalidade. 
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6.9 No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) do valor total do contrato. 

6.10 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de 

inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica. 

6.11 A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer 

das situações previstas na tabela 2 do item a seguir: 

6.12 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação 

estabelecida nas tabelas seguintes: 

Tabela 1 

GRAU DA INFRAÇÃO 

CORRESPONDÊNCIA 

% do valor total do 

Contrato 

1 1% 

2 2% 

3 3% 

Tabela 2 

Item Descrição Grau Incidência 

1 
Manter empregado sem qualificação para a execução dos 
serviços/fornecimentos. 

1 
Por empregado e por 
dia 

2 
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou 
substituição de material licitado por outro de qualidade inferior 

2 Por ocorrência 

4 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes.  

3 Por ocorrência 

5 
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; 

3 Por ocorrência 

6 
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os 
riscos de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou 
consequências letais. 

3 Por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

8 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

2 
Por empregado e por 
dia 

9 Manter a documentação de habilitação atualizada. 2 
Por item e por 
ocorrência 

10 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

 1 Por ocorrência 

11 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

12 
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros 
documentos necessários à comprovação do cumprimento dos 
demais encargos trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e por 
dia 

13 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 
documentação exigida na Cláusula Décima – DA 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. 

2 
Por ocorrência e por 
dia de atraso 

14 Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais 2 Por ocorrência e por 
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solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas 
durante a análise da documentação exigida por força do 
contrato. 

dia de atraso 

15 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus 
empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a 
usá-los. 

2 
Por empregado e por 
ocorrência 

16 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela, após reincidência formalmente notificada 
pela unidade fiscalizadora. 

3 
Por item e por 
ocorrência 

 

6.13 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

6.14 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 

oficial; 

6.15 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa; 

6.16 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido 

unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA COBRANÇA JUDICIAL 
7.1 As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este 
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, 
sempre que possível. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
I - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda 
que vinculados à execução do presente Contrato. 
II - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
III - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
IV - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os 
preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do 
Direito Privado. 
V - A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços 
objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADO, apurados 
na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da 
ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 
VI - Após o 10º (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar por uma 
das seguintes alternativas: 
6.17 Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA pelas 
perdas e danos decorrentes da rescisão; 
6.18 Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso, 
respeitado o disposto na legislação em vigor. 
VII - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário Oficial do 
Município, conforme Lei Federal 8.666/93. 
CLÁUSULA NONA PRIMEIRA – FORO 
9.1 As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna - BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
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9.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que 
subscrevem depois de lido e achado conforme. 

 
Itabuna (BA), __ de ____ de 2022 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ITABUNA – CONTRATANTE 
XXXXXXX 

 
XXXXXXX 

CONTRATADA 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022-2022  
 

 
M O D E L O  D E  C R E D E N C I A M E N T O / P R O C U R A Ç Ã O  

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 
 
 
A (nome da empresa)____________ CNPJ, nº._____________, com sede à ________________, neste ato 

representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o 

Senhor (a) _________________, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº. 

_______, expedido pela ____, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, 

sob o nº. __________, residente à rua ______________________, nº. ____ Como meu mandatário, a quem 

confiro amplos poderes para junto ao Órgão ________________ praticar todos os atos necessários, relativos ao 

procedimento licitatório na modalidade de Pregão nº. _____, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir 

de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 

nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.  

 
 

ITABUNA (BA), ......... de ................................ de 2022 
 
 
 
 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 
(Identificação) 

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022-2022  
 

M O D E L O  D E  D E C L A R A Ç Ã O D E CONHECIMENTO DO EDITAL 
E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 
 
 
A (nome da empresa) __________ CNPJ, nº. _____________,com sede à ___________, declara, sob as 

penas da lei, o pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das 

obrigações objeto da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a 

serem aplicadas conforme a lei 8.666/93. 

 

 
 

Data e Local, 
 
 
 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 
(Identificação)  

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX    
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ANEXO VII 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022-2022  

 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

(A serem colocadas no envelope de Documentação) 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 

 
      ITABUNA – BA,....de ........ de 2022 

 
Ilmº. Sr. 
 
Pregoeiro (a) Oficial do Município de ITABUNA – Bahia.  
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0022-2022 
 
A EMPRESA (NOME), 
 
DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a 
administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital; 
 
DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua 
habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;  
 
DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988; 
 
DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital; 
 

 
 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 
(Identificação)  

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
 

Carimbo da empresa: 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022-2022  

 
 

  
A empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a). 
_______________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_______________________________ e inscrito no CPF sob o nº ________________________________, 
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, 
da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
 
 

__________________________, ____ de ________________ de 2022. 
  
  
 

_______________________________________ 
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 

(Identificação)  

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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