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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018
O MUNICÍPIO DE CARUARU pessoa jurídica de direito público interno, sediado na Praça Senador Teotônio
Vilela, s/n, Centro, Caruaru-PE, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 10.091.536/0001-13, neste ato contratual
representada pela SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, representada pela Secretária, Sra. Margarida Maria
Ferreira de Lima, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Avenida Amazonas, nº 1040 – Bairro
Universitário – Caruaru – PE inscrito no CPF/MF sob nº. 043.709.704-82 e no Registro Geral/RG sob nº. 944.365
SSP/PE. doravante denominado simplesmente Órgão Gerenciador considerando o julgamento do Pregão
Presencial nº 036/2017 para REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2018 homologado no dia 24/10/2018 conforme
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 023/2018; RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS ofertados pela empresa
vencedora do certame, ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME, CNPJ nº
24.658.170/0001-26, com sede na Av. Estância, 392, Areias, Recife - PE , aqui representada pelo sócio o Sr.
Felipe Augusto de Almeida Pessoa, brasileiro, solteiro, psicólogo, portador do RG º 6.901.467 SDS/PE, CPF nº
053.859.344-02, residente e domiciliado na Rua Doutor João Guilherme de Pontes Sobrinho, 505, apto. 802, Boa
Viagem, Recife - PE, doravante denominada simplesmente de Fornecedor Registrado; atendendo as
condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se
as partes as normas constantes da Lei Federal nº. 10.520/02; da Lei Complementar nº. 123/06; Lei
Complementar 147/14 e da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores e mediante as condições a seguir expostas:
1.

DO OBJETO

1.1. Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, para atendimento as futuras aquisições som demandas da
Prefeitura Municipal de Caruaru aos órgãos que compõe a Administração Pública Municipal de Caruaru, de
acordo com as especificações, exigências e quantidades contidas neste instrumento e seus anexos.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos
fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de
preços preferência em igualdades de condições.
2.

DO PREÇO E REVISÃO

2.1. O Fornecedor se compromete a fornecer o(s) item(ns) de acordo com os seguintes preços:
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

02

Ácido muriático, composição: clorídrico,
água e inibidores, embalagem plástica em
frasco com no mínimo 1.000 ml.
Acidulante neutralizador anticloro em pó –
composição: agente redutor anticloro.
Embalagem: Caixa com 12 unidades de
01 litro cada.

UND

QUANT

MARCA

VALOR R$
TOTAL
UNITÁRIO
POR ITEM

Saturno
Cx

94

R$ 56,70

R$ 5.329,80
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03

04

06

08

09

10

14

Água Sanitária, base de hipoclorito de
sódio, concentração de 2% à 2,5% de
cloro ativo, uso doméstico, com registro
no MINISTÉRIO DA SAÚDE ou ANVISA,
com ação alvejante, desinfetante,
bactericida, data de fabricação e prazo de
validade.
Embalagem: Caixa com 12 unidades de
01 litro.
Álcool etílico 70% líquido inflamável
70GL, acondicionado em frasco de um
litro contendo em seu rótulo, n° de
registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE ou
ANVISA, dados do fabricante, nome do
responsável técnico, n° do lote e validade
do produto. Embalagem: Caixa com 12
unidades de 01 litro.
Cloro líquido. Embalagem contendo
dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo e
inscrição na DISAD.
Embalagem: Caixa com 12 unidades de
01 litro.
Desinfetante Eucalipto, ação germicida
e bactericida, Composição: cloreto de
alquil dimetil benzil, amônio, tensoativos,
fragrância, formol inibido 37%, corante e
água. Registro no MINISTÉRIO DA
SAÚDE ou ANVISA. Embalagem: Caixa
contendo 4 galões com 5 litros.
Detergente Neutro, líquido
biodegradável, concentrado, com no
mínimo 11% do principio ativo básico do
detergente registro no MINISTÉRIO DA
SAÚDE ou ANVISA. Embalagem: frasco
plásticos com 500ml, contendo dados do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.
Embalagem: Caixa, c/ 24x500ml.
Desodorizador de ambiente, aerossol,
fragrâncias diversas, embalagem com
400ml, sem CFC, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da
Saúde.Tipo Bom ar ou similar.
Embalagem: caixa c/ 12x400ml
Inseticida aerosol com proteção
contínua de até 12 horas contra moscas,
mosquitos e baratas, com trava de

Troia

Cx

2.733

R$ 15,49

R$
42.334,17

R$ 62,27

R$
57.724,29

R$ 20,66

R$
36.175,66

R$ 26,80

R$
31.543,60

R$ 25,50

R$
24.301,50

R$ 97,97

R$
14.891,44

R$ 6,82

R$ 4.787,64

Santa
cruz
Cx

927

Valença
cx

1.751

Valença
Cx

1.177

Oriental

Cx

953

Puro ar

Cx

152

Und

702

Ultra
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19
20

26

27

29

30

segurança especial para crianças, uso de
água como solvente, com frasco em aço
reciclável/ecológico contendo nome do
fabricante, e que não contenha
clorofluorcarbono. Ingredientes ativos:
Imiprotina 0,020%, permetrina 0,050%,
esbiotrina 0,100%. Composição:
ingredientes ativos, solvente,
antioxidante, emulsificante, veículo e
propelentes.
Embalagem: Tubo c/ no mínimo 270ml
Pá para lixo em plástico resistente, com
cabo de madeira, medindo
aproximadamente 60 cm.
Palitos de madeira para dentes.
Embalagem: Caixa c/ 100 palitos
Papel toalha, folhas picotadas, alta
absorção, medindo 14 x 22 cm,
embalagem com 02 rolos com 75 toalhas.
Tipo: Scott, Snob ou similar.
Embalagem: Fardo c/12 c/ 2 rolos c/ 75
Unid
Papel toalha, 100% fibras naturais, 3
dobras, para uso sanitário, medindo
aproximadamente 23 x 27 cm, Tipo:
Scott ou similar.
Embalagem: Fardo c/ 1.000 fls.
Sabão em barra glicerinado,
biodegradável, para limpeza geral, base
de tensoativo aniônico, emoliente,
coadjuvantes, branqueador óptico,
sequestrantes, corantes e alcalinizate,
embalagem com identificação do produto,
prazo de validade mínima de 12 meses;
registro do MINISTÉRIO DA SAÚDE ou
ANVISA.
Embalagem: Caixa com 10 Pacotes de
05x200g.
Sabão em pó acondicionado em
embalagem plásticas de 1ª qualidade,
biodegradável, com auto poder removedor
de gordura e manchas, essência
agradável, não devendo conter partículas
arenosas ou sólidas, estranhas à sua
constituição, contendo identificação do
produto, prazo de validade de no mínimo
12 meses, registro do MINISTÉRIO DA
SAÚDE ou ANVISA.
Embalagem: Fardo c/ 24x500g

Bruxaxa
Und

3.295

Cx

306

R$ 2,75

R$ 9.061,25

R$ 0,54

R$ 165,24

R$ 35,73

R$
12.255,39

R$ 10,98

R$ 9.442,80

R$ 43,88

R$
34.621,32

R$ 36,51

R$
10.186,29

Bila
Caprice
fard

343

América
Fard

860
Riso

Cx

789

Bye bye

Fard

279
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31

32

36

37

Saco Plástico para acondicionamento de
lixo, cor preta, CAPACIDADE 30 LITROS,
confeccionados em polietileno de alta
densidade virgem, resistente a perfuração
e não transparente de modo que dificulte
a visualização do seu conteúdo. Deverão
apresentar solda contínua, homogênea e
uniforme, proporcionando uma perfeita
vedação, não permitindo vazamento e
perda do conteúdo durante o manuseio e
impacto. Deverá ainda apresentar
características tais que possibilitem fácil
separação e abertura das unidades sem
provocar danos ao saco acondicionado
em embalagem com 100 unidades. O
produto deve estar em conformidade com
as normas da ABNT NBR
9190/9191/13055/13056/14474.
Embalagem: Pacote c/ 100 unidades
medindo cada 38X50MM (Largura
Mínima X altura Mínima)
Saco Plástico para acondicionamento de
lixo, cor preta, CAPACIDADE 60 LITROS,
confeccionados em polietileno de alta
densidade virgem, resistente a perfuração
e não transparente de modo que dificulte
a visualização do seu conteúdo. Deverão
apresentar solda contínua, homogênea e
uniforme, proporcionando uma perfeita
vedação, não permitindo vazamento e
perda do conteúdo durante o manuseio e
impacto. Deverá ainda apresentar
características tais que possibilitem fácil
separação e abertura das unidades sem
provocar danos ao saco acondicionado
em embalagem com 100 unidades. O
produto deve estar em conformidade com
as normas da ABNT NBR
9190/9191/13055/13056/14474.
Embalagem: Pacote c/ 100 unidades
medindo cada 60X75MM (Largura
Mínima X altura Mínima)
Vassourinha de nylon para higienização
de vaso sanitário, com cabo e suporte,
medindo pelo menos 15cm.
Vassoura em pêlo sintético, c/ cabo de
madeira, revestido em PVC, base
retangular com no mínimo 29 cm. Etiqueta
com identificação do produto, marca do
fabricante. Tipo: Bettanin ou similar.

Rava

Pac

879

R$ 10,88

R$ 9.563,52

R$ 7,29

R$ 1.924,56

R$ 4,35

R$ 1.831,35

R$ 5,90

R$
25.753,50

Rava

Pac

264

Und

421

Bruxaxa
Bruxaxa
Und

4.365
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39

42

43

44

45

49

52

Amaciante de roupas, composto
quaternário de amônio, essências
diversas. Embalagem contendo 2 litros,
com identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Registro do MINISTÉRIO DA
SAÚDE ou ANVISA. Marca: Mon Bijou,
Sonho, Fofo, ou similar.
Embalagem: Caixa c/06 x 2litros
Cera, tipo líquida. Aplicação pisos
cerâmicos, granitos, mármore e Paviflex.
Cor: incolor. Frasco de 750 ml. A
embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência
número do lote, validade e número de
registro no Ministério da saúde.
Embalagem: Caixa c/ 12 unidades com
750ml cada.
Corda para varal, confeccionada em
100% polipropileno, em diversas cores
(azul, branco, vermelho, verde, preto).
Embalagem: com no mínimo 10 metros
de comprimento.
Desinfetante, de ação bactericida, com
registro na ANVISA/ Ministério da
Saúde, fragrâncias suave. Marca: Pinho
sol, Kalipto ou similar.
Embalagem: Caixa com 12 unidades de
500ml.
Limpa alumínio, a base de ácido
sulfônico, acondicionado em frasco
plástico, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.
Embalagem: Caixa com 12 unidades de
500ml.
Óleo industrial Singer ou similar,
composto de óleo mineral e aditivo
antioxidante, com uma viscosidade mais
concentrada, aparência límpida e aroma
mais agradável.
Embalagem: Lata com 01 Litro.
Sabão em pó multiação com
removedor de manchas + difíceis. De 1ª
linha. Composição: Tensoativo aniônico,
tamponantes, coadjuvantes, sinergista,
corantes, enzimas, branqueador óptico,
fragâncias, água e carga. Contém: alquil
benzeno, sulfonato de sódio e tensoativo

Valença

Cx

20

R$ 28,92

R$ 578,40

R$ 55,89

R$ 2.235,60

R$ 1,44

R$ 216,00

R$ 15,00

R$ 3.360,00

R$ 14,88

R$ 892,80

R$ 15,75

R$ 472,50

R$ 67,03

R$
10.054,50

Bry

Cx

40

Bruxaxa
Und

150
Oriental

Cx

224

ORIENTA
L
CX

60

DULUB
LATA

30

AZUL
CX

150
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biodegradável. Tipo: OMO ou similar.
Embalagem: Caixa com 24 caixas de
500gr.

54

62

63

64

BACIA PLÁSTICA PEQUENA- 11 litros,
- Bacia plástica redonda reforçada,
plástico resistente, dimensões mínimas
Diâmetro: 40 cm, Altura: 15 cm. – a
embalagem deverá conter dados de
procedência e identificação. Cores
diversas.
SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO
QUENTE 17x17. Embalagem: Pacote c/
100 unidades.
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE
NÃO RECICLADO 30x50x0,2 com PEBD
(Polieteno de baixa densidade).
Embalagem: Pacote c/ 1.000 unidades.
EXCLUSIVO ME/EPP/MEI - SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE NÃO
RECICLADO 60x90cm com PEBD
(Polieteno de baixa densidade) não
convencional.
Embalagem: Pacote c/ 1.000 unidades.

ICASA
UND

60

PAC

3.000

PAC

108

MONTEP
LAST
DOKAPA
CK

R$ 5,09

R$ 305,40

R$ 1,40

R$ 4.200,00

R$ 102,60

R$
11.080,80

DOKAPA
CK
PAC

15

R$ 461,70 R$ 6.925,50

2.2. O preço a ser praticado está devidamente registrado neste instrumento e é considerado completo, ou seja,
abrange todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma,
que direta ou indiretamente possam incidir sobre o produto; O preço unitário para fornecimento do objeto
de registro será o de menor preço inscrito nesta Ata de Registro de Preço ofertado no Pregão Presencial
nº 012/2018, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este
instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
2.3.

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
Órgão Gerenciador deve convocar os Fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.

2.4.

Os Fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado devem ser
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

2.5.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Fornecedor não puder
comprovadamente cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador pode:
2.5.1. Liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;
2.5.2. Convocar os demais Fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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2.6.

Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços ou dos itens correspondentes do referido fornecedor, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.

3.

DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1.

São participantes deste registro de preços a administração pública direta e indireta do município de
Caruaru.

3.2.

A(s) empresa(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preço oriunda deste certame deverá(ão) manter as
mesmas condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas
obrigações previstas neste registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste
registro de preços.

4.

DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

4.1.

Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no
Decreto Municipal nº 012/2009.

4.2.

Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços,
devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão,
considerando se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

4.3.

Cabe ao Fornecedor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos
Participantes.

4.4.

Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem, antes de solicitar adesão à Ata de Registro de Preços,
realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados.
As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade,
a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de
Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

4.5.

4.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador
e Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos Não Participantes que a aderirem.
5.

DA CONVOCAÇÃO PARA AS ASSINATURAS DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇO

5.1.

A Detentora da Ata terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da notificação, para assinar o
Contrato ou entregar o objeto adjudicado em perfeitas condições de uso e consumo, nos termos das
contratações levadas a efeito;
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5.2.

A recusa injustificada da empresa Detentora da Ata em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido no item anterior, acarretará a aplicação das penalidades
legalmente estabelecidas.

5.3.

A contratação será precedida da emissão de Nota de Empenho, sendo convocado o adjudicatário para
assinatura do termo de contrato.

5.4.

No ato da contratação, se for o caso, a empresa Detentora da Ata deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato
em nome da empresa.

6.

DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA

6.1.

A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir
de publicação do extrato da ata em Diário Oficial, período no qual a Detentora da Ata se obriga a garantir
o objeto e os preços registrados durante esse período.

6.2.

Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/1993, quando o fornecedor será
convocado para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena
de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, e
subsequentes alterações; no entanto, tratando-se de compra com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, poderá ser aplicado, a critério da Administração, o que determina o §4º do artigo 62 da Lei de
Licitação.

6.3.

Em sendo formalizado o contrato, tendo em vista o disposto no item anterior, ele ficará adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários.

6.4. Qualquer solicitação de prorrogação de prazos previstos neste registro de preços, somente será
analisada, se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
6.5.

7.

Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da convocação para a assinatura do
contratual ou se recuse a assiná-lo nas condições estabelecidas na proposta aceita, poderão ser
convocados para assinar a Ata de Registro de Preços os participantes remanescentes, observada a
ordem de classificação, em igual prazo e nas mesmas condições, obsevados os artigos Decreto
Municipal nº 012/2009, ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções previstas neste documento, e no
art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório.
DA ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS

7.1.

A Contratada deverá providenciar o fornecimento dos itens solicitados no período máximo 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da autorização por escrito do Departamento de Compras do Município;

7.2.

A Empresa Contratada deverá providenciar a entrega dos itens solicitados no local e horário
estabelecidos na solicitação/autorização de fornecimento formal, sem qualquer ônus para o Contratante,
nos endereços indicados no anexo I do Edital.

7.3.

O objeto proposto neste documento deverá ser entregue adequadamente de modo a manter sua
integridade física, e será recebido da seguinte forma:
7.3.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais recebidos
com as especificações requisitadas;
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7.3.2. Definitivamente, pelo servidor designado pelo órgão aderente, após a verificação da qualidade e
quantidade dos materiais recebidos, e consequente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
a contar do recebimento provisório;
7.4. Aplicam-se aos recebimentos provisório e definitivo, as demais condições estabelecidas nos artigos 73 e
74 da Lei Federal nº 8.666/93.
7.5. Serão observados os seguintes critérios na verificação do produto:
7.5.1. Compatibilidade dos itens com as exigências do edital;
7.5.2. Consonância com as normas técnicas pertinentes e atualmente em vigor no país;
7.6.

Fica assegurado ao Contratante o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em
desacordo com as especificações exigidas neste documento, ficando a Contratada obrigada a substituir
e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), a contar da sua notificação
formal, sem ônus para o Contratante.

7.7.

Será considerada recusa formal a não substituição do material, após 02 (dois) dias úteis da sua rejeição
ou devolução.

7.8. Serão recusados os materiais que não satisfizerem às especificações ou apresentem qualquer vício,
devendo os valores correspondentes serem glosados.
7.9.

O fornecedor se compromete a reparar os danos e sanar todos os vícios do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), bem como aos
parâmetros descritos por este registro de preços.

7.10. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega do objeto licitado, somente será analisada, se
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
7.11. Somente será aceito o fornecimento feito de acordo com o contido nas especificações do Edital e Termo
de Referência.
7.12.

A Contratada deverá entregar a Nota Fiscal, regularmente, correspondente ao quantitativo do material
entregue.

8.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1.

Durante a vigência da Ata, sua execução será acompanhada e fiscalizada pelo servidor do departamento
de Compras da Secretaria de Administração, devendo a Detentora da Ata fornecer todas as informações
solicitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.

8.2.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas
aos seus superiores, no prazo do item anterior, visando à adoção das medidas necessárias.

8.3.

Competirá ao servidor designado pelo órgão Contratante acompanhar, fiscalizar e verificar a
conformidade das entregas.
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8.4.

9.

A Detentora da Ata deverá manter preposto, aceito pela Secretaria de Administração, estabelecido e
registrado na assinatura da Ata, durante o período de sua vigência, para representá-la sempre que for
necessário.
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

9.1. À Secretaria de Administração, órgão gestor da Ata de Registro de Preços, é reservado o direito de, sem
que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda:
9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços;
9.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da Ata de Registro de Preços;
9.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos
quantitativos determinados.
9.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços.
9.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Ata de Registro de Preço.
9.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço.
9.1.7. Promover o recebimento do objeto contratual nos prazos fixados para tal, o que em nenhuma hipótese
eximirá a Contratada da responsabilidade civil, administrativa, tributaria, trabalhista e penal.
9.1.8. Promover o pagamento na forma determinada neste instrumento.
9.1.9. Eventuais despesas extraordinárias, somente serão pagas desde que previamente motivada e autorizada
por esta Entidade em razão de necessidade de obediência da Lei.
9.1.10. Exigir cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.
10.

DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES

10.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a:
10.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades
legais.
10.1.2. Comunicar à detentora da Ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte daquela.
10.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa Detentora da Ata, verificando a
conformidade dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em Ata e com as
quantidades solicitadas na autorização de fornecimento.
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10.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade
das entregas.
10.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Detentora da Ata.
11.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA / DETENTORA DA ATA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as
seguintes:
11.1. Entregar o produto de acordo com o pactuado, não sendo aceito em hipótese alguma produtos similares,
remanufaturado, reciclado ou pirateado.
11.2. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes a entrega dos produtos, impostos e todas as despesas
inerentes ao produto;
11.3. Responsabilizar-se pela troca de produtos, ocasionalmente com defeito ou que estejam em desacordo com
o especificado neste termo de referência, efetuando a permuta, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a
partir do conhecimento, que será realizado através de comunicação expedida pelo Departamento de
Compras do Município. A reincidência na entrega de produtos em desconformidade com registrado em ata
sofrerá as penas previstas em edital, que poderá ser de uma advertência por escrito a suspensão total do
contrato.
11.4. Na nota fiscal deverá vir informando o lote do produto, o número do pregão a que se refere o produto, bem
como, o número da ordem de compra.
11.5. Os materiais a serem fornecidos deverão obedecer rigorosamente às especificações constantes no Termo
de Referência, às normas gerais existentes, inclusive da ABNT, se houver, bem como às demais
disposições legais.
11.6. A Empresa Contratada deverá manter permanentemente um responsável pertencente ao quadro da
empresa e um telefone para contato do Departamento de Compras do Município, com vistas a esclarecer
dúvidas e eventuais medidas a serem tomadas.
11.7. Prestar esclarecimentos, sempre que solicitado do Departamento de Compras do Município.
11.8. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto.
11.9. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
neste termo e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a marca e validade.
11.10. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
11.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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11.12. Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do
fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda
por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48
(quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
12.

DO PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta-corrente da contratada, por ordem bancária,
em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento definitivo, quando mantidas as mesmas
condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a
contratada.
12.2. Os pagamentos serão efetuados integralmente, em correspondência com o produto efetivamente entregue
no mês anterior ao do pagamento.
12.3. A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Secretaria dos Negócios da Fazenda
Municipal, situada na Avenida Rio Branco nº. 315 - Centro - Caruaru - PE.
12.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva do Contratante, fica
convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelos órgãos entre o prazo referido no Termo
de Referência e o correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
12.5. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer tributos,
sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza
resultantes da execução do contrato.
12.6. O pagamento só será efetuado na forma prevista neste documento, se a licitante apresentar a
documentação exigida no Edital de Licitação n. 023/2018.
12.7. O preço unitário e total para esta licitação compreende a única remuneração devida.
13.

DAS PENALIDADES

13.1.Recusa da empresa adjudicatária em efetivar a contratação – (artigo 81 da Lei 8.666/93):
13.1.1. Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o Contrato de fornecimento ou convidada a
fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia defesa, será considerado o inadimplemento e
estará sujeita às seguintes cominações:
a) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
b) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
PREFEITURA DE CARUARU, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos. Artigo 87 da Lei 8.666/93.
13.1.2. Não se aplica o disposto no subitem 14.1.1. acima quanto às licitantes convocadas nos termos
do artigo 64 parágrafo 2°. da Lei 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições
propostas pela primeira adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preços. Artigo 81 parágrafo único da
Lei 8.666/93.
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13.2. Pela inexecução, total ou parcial do Contrato:
13.2.1. A inexecução total ou parcial, ou o atraso injustificado do objeto do Contrato, sem prejuízo das
demais penalidades previstas em lei, acarretará a aplicação das seguintes cominações, que poderão
ser aplicadas cumulativamente ou não:
I – Advertência;
II – Multas, nas seguintes situações:
a) -Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estabelecido pela Administração,
correspondente a 1% (um por cento) do valor total do produto não entregue, por dia de atraso,
até o limite de 10% (dez por cento) do valor do produto não entregue.
b) Pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em 05 (cinco) dias após o vencimento do
prazo estipulado; correspondente a 10% (dez por cento) do valor do produto.
c) Pela demora em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas no produto fornecido; a contar do
segundo dia da data da notificação da rejeição, correspondente a 2% (dois por cento) do valor
do produto recusado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do produto
não substituído/corrigido.
d) Pela recusa da contratada em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa o
fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeição, correspondente a
10% (dez por cento) do fornecimento rejeitado.
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição estabelecida na Lei 8.666/93 e neste instrumento
convocatório, não previstas nas letras “a” a “d” acima; correspondente a 1% (um por cento) do
valor do Contrato para cada evento.
III – Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de
Caruaru/PE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir o contratante,
pelos prejuízos ocasionados e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
13.2.2. A contratada estará sujeita as penalidades previstas nos incisos III e IV acima, quanto à prática
das seguintes situações:
a) Pelo descumprimento do prazo do fornecimento;
b) Pela recusa em atender alguma solicitação para correção na entrega, caracterizada se o
atendimento a solicitação não ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da data da
rejeição, devidamente notificada.
c) Pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados neste
Edital.
13.2.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das
perdas e danos cabíveis.
13.2.4. A (s) importância (s) relativa (s) às multas; poderão ser descontadas dos pagamentos devidos à
contratada.
13.2.5. O valor pertinente às multas aplicadas, face ao provimento de recurso será devolvido.
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13.2.6. A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da contratada, deverá
cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens precedentes.
13.2.7. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei 8.666/93 e no artigo 7º,da Lei 10.520/22002, a
serem determinadas pelo CONTRATANTE, quando da emissão do instrumento contratual ou outro que
venha a substituí-lo.
14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
14.1. São participantes deste registro de preços todos os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo
do Município de Caruaru.
14.2. A(s) empresa(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preço oriunda deste certame deverá(ão) manter as
mesmas condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas
obrigações previstas neste registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste
registro de preços.
15. DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
15.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no
Decreto Municipal nº 012/2009.
15.2. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços,
devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão,
considerando se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
15.3. Cabe ao Fornecedor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos
Participantes.
15.4. Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem, antes de solicitar adesão à Ata de Registro de Preços,
realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados.
15.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade,
a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de
Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
15.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador
e Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos Não Participantes que a aderirem.
16. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14
Praça Senador Teotônio Vilela, S/N – Centro – CEP: 55.004-901 CNPJ: 10.091.536/0001-13 – INS. EST. ISENTO
Fone/Fax: 081 – 3701-1526 – email: cplcaruarupe@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: GILMAR DE ARAUJO OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd985895-0c86-4cc8-b8e7-a04750ddf002

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / CPL – G

16.1. Este Registro de Preços poderá ser cancelado a qualquer tempo por inobservância de qualquer de suas
cláusulas, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial e também, nos casos de Falência,
Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial ou Dissolução da Contratada, bem como da transferência do
presente Contrato, no todo ou em parte, imperícia, negligência ou imprudência durante a execução do
fornecimento, conforme preceitua a Seção V do capítulo III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem
como nos termos do Decreto Municipal nº 012/2009, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
16.1.1. empresa detentora Não se aplicará o cancelamento por motivo de recuperação judicial, de que
trata o item anterior, caso a da ata já tenha tido o plano de recuperação homologado em juízo,
devendo este ser comprovado por certidão emitida pela instância judicial competente que
certifique que a empresa está apta econômica e financeiramente a cumprir com as obrigações
assumidas.
17.

DA SUCESSÃO

17.1. Este registro de preço obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta delas assumem
a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.
18.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Os casos omissos neste Instrumento serão resolvidos pelas normas contidas no Edital de Pregão para
Registros de Preços nº 007/2018 e nos termos da Legislação pertinente;
18.2. No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e contribuições), sejam
federais, estaduais e municipais, bem como frete, comissões, pessoal, embalagem, seguros, encargos
sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto, sejam de que naturezas forem.
18.3. O Fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições de
habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação.
19. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
19.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial Nº 012/2018 Registro de Preços de nº. 007/2018 e seus anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se
ainda à proposta do Prestador Registrado.
20. DO FORO
20.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Caruaru-PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta
especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.
Caruaru/PE, _____ de _________________ de 2018.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Margarida Maria Ferreira de Lima
Secretária
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ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME
Felipe Augusto de Almeida Pessoa
fornecedor registrado
TESTEMUNHAS:
1._____________________________
CPF/MF nº

2._________________________________
CPF/MF nº.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 007/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2018
O MUNICÍPIO DE CARUARU pessoa jurídica de direito público interno, sediado na Praça Senador Teotônio
Vilela, s/n, Centro, Caruaru-PE, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 10.091.536/0001-13, neste ato contratual
representada pela SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, através do Secretário em Exercício, Sr. Henrique
César Freire de Oliveira, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado na Avenida Amazonas,
1020 - Bairro Universitário, Caruaru - PE, inscrito na Ordem dos Advogados/PE sob o nº. OAB: 22.508 e no
CPF sob o nº. 025.619.624-90, doravante denominado simplesmente Órgão Gerenciador considerando o
julgamento do Pregão Presencial nº 002/2018 para REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/18 homologado no dia
19/07/2018, conforme PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 007/2018, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS
ofertados pela empresa vencedora do certame, CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., CNPJ nº 10.965.693/0001 – 00, com sede na Avenida Saraiva, n° 400,
sala 04, CEP: 08.745 – 900, Vila Cintra, Mogi das Cruzes/SP, aqui representada pelos seus procuradores:
Fábio Albuquerque Marques Velloso, brasileiro, casado, engenheiro, RG n° 10.549.593 – SSP/SP e CPF
sob o n° 040.916.268-07, e João Bosco Ribeiro de Oliveira Filho, brasileiro, casado, administrador de
empresas, RG MG n° 7.592.374 – SSP/MG, e CPF n° 043.780.526-36. Doravante denominada
simplesmente de Locadora Registrada; atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes as normas constantes da Lei Federal nº.
10.520/02; da Lei Complementar nº. 123/06; Lei Complementar 147/14 e da Lei nº. 8.666/93 e alterações
posteriores e mediante as condições a seguir expostas:
1.

DO OBJETO
1.1. Locação de veículos automotores para transporte de pessoas e pequenas cargas, com e sem
motorista, destinados ao uso da Administração direta e indireta do Município de Caruaru, de acordo
com as especificações, exigências e quantidades contidas neste instrumento e seus anexos. (Lote I e
III).

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a
utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.
2.

DO PREÇO E REVISÃO

2.1. O Locador se compromete a locar o(s) item(ns) de acordo com os seguintes preços:
COTA PRINCIPAL LIVRE CONCORRÊNCIA - LOTE 01 – VEÍCULOS LEVES
Item

1.

Especificação
Veículo – novo (0 km) - com 04 (quatro)
portas laterais – no mínimo 1.6 SEDAN,
capacidade para cinco pessoas, ar
condicionado. Direção hidráulica,
acionamento elétrico dos vidros das
portas, rádio AM/FM com CD Player,

Unidade

Quant.

Valor
unitário
mensal R$

UNID/
MÊS

15,00

1.472,00

Valor
Total
mensal R$

Valor
Total (12
Meses) R$

22.080,00

264.960,00

Teotônio Vilela, s/n, Centro, Caruaru/PE, CEP: 55.004-901
1/19
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2.

3.

4.

UNID/
MÊS

9,00

1.586,00

14.274,00

171.288,00

UNID/
MÊS

3,00

1.610,00

4.830,00

57.960,00

UNID/
MÊS

30,00

1.310,00

39.300,00

471.600,00

Teotônio Vilela, s/n, Centro, Caruaru/PE, CEP: 55.004-901
2/19
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travas elétricas, bicombustível, motor com
no mínimo 1.6 cilindradas, potências
mínima de 100 CV, com quilometragem
livre, todos os itens de série do veículo,
grade protetora do motor e cárter;
acessórios obrigatórios: (cinto de
segurança, três pontas, extintor, estepe,
chave de roda, macaco e triângulo), sem
motorista, sem combustível – Cor branca.
Com seguro total. VEÍCULO VR 2
Veiculo HATCH – novo (0 km) - com 04
(quatro) portas, direção hidráulica,
acionamento elétrico dos vidros das
portas, travas elétricas, motor
bicombustível, com no mínimo 1.6 cilindros
em linha, potências mínima de 104 CV,
com quilometragem livre, todos os itens de
série do veículo, grade protetora do motor
e cárter; acessórios obrigatórios: (cinto de
segurança, três pontas, extintor, estepe,
chave de roda, macaco e triângulo);
Equipado com sinalizador acústico
visual composto com o mínimo de
cinco módulos rotativos independentes
com sirene eletrônica com capacidade
de 100watts de RMS – tipo viatura, cor
branca, com seguro total, sem motorista e
com identidade visual DESTRA. Veículo
VS2
Veiculo utilitário – com 02 portas, sem
cabine estendida,– novo (0 km)- com
tampa traseira com chave, com pino de
reboque, com no mínimo 1.6 cilindradas,
potência mínima de 104 CV,
bicombustível, todos os itens de serie do
veículo, grande protetora do motor e
carter; assessórios obrigatórios (cinto de
três pontas, extintor, estepe, chave de
roda, macaco e triângulo); Equipado com
sinalizador acústico visual composto
com o mínimo de cinco módulos
rotativos independentes com sirene
eletrônica com capacidade de 100watts
de RMS – tipo viatura; sem motorista,
com seguro total – Cor branca – Com
identidade visual DESTRA.
Veículo – novo (0 km) - com 04 (quatro)
portas laterais - no mínimo 1.0 HATCH,
capacidade para cinco pessoas, ar
condicionado. Direção hidráulica ou
elétrica, acionamento elétrico dos vidros
das portas, rádio AM/FM com CD Player,
travas elétricas, bicombustível, motor com

COTA PRINCIPAL LIVRE CONCORRÊNCIA - LOTE 03 – VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE
Item
1.

2.

3.

Especificação
Veículo utilitário cabine dupla,
Carroceria longa – novo (0 km) - 04
portas laterais, ar condicionado, direção
hidráulica, acionamento elétrico dos vidros
das portas, tração 4X4, potência mínima
de 120 CV, capacidade mínima de carga
de 1.000 kg, tanque de combustível com
capacidade mínima para 70 litros, motor
diesel, com 04 cilindros em linha, 08
válvulas, mínimo de 2.998 cilindradas total;
carroceria longa, com km livre, sem
combustível, sem motorista, com todos os
itens de série, Cor branca. Com seguro
total. VEÍCULO VS 2, VR 1 E VR 2.
Veículo utilitário tipo Caminhonete –
novo (0 km) - no mínimo 1.6, 02 portas,
com tampa traseira com chaves, com pino
de reboque, grade protetora do Motor e
Cárter com capacidade para duas
pessoas, Acessórios obrigatórios,
bicombustível, com todos os itens de série
do veículo, sem motorista, sem
combustível. Veículos cuja carroceria é
projetada para o transporte de carga, com
o compartimento de carga aberto e isolado
do habitáculo dos passageiros; Com
seguro total. Cor branca.
Veículo SUV 07 lugares – novo (0 km) 05 (cinco) portas; potência mínima 200
CV; Direção hidráulica ou elétrica;
Transmissão automática; tração 4x4 com
acionamento eletrônico; Ar condicionado
integrado; Rádio AM/FM estéreo com CD
Player; Sistema central de travas elétricas;
Acionamento elétrico dos vidros das quatro
portas e dos retrovisores externos; Protetor

Unidade

Quant.

Valor
unitário
mensal R$

Valor
Total
mensal R$

Valor
Total (12
Meses) R$

UNID/
MÊS

5,00

6.223,00

31.115,00

373.380,00

UNID/
MÊS

6,00

1.730,00

10.380,00

124.560,00

UNID/
MÊS

2,00

7.263,00

14.526,00

174.312,00
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
no mínimo 1.0 cilindradas, potências
mínima de 70 CV, com quilometragem
livre, todos os itens de série do veículo,
grade protetora do motor e cárter;
acessórios obrigatórios (cinto de
segurança, três pontas, extintor, estepe,
chave de roda, macaco e triângulo); sem
motorista, sem combustível – Cor
branca.Com seguro total. VEÍCULO VS 1
E VS 2
Total geral do lote: R$ 965.808,00 (novecentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e oito reais)

4.

5.

UNID/
MÊS

1,00

4.529,00

4.529,00

54.348,00

UNID/
MÊS

3,00

8.064,00

24.192,00

290.304,00
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
de cárter instalado (Versão 4x4). Freio
traseiro ABS; Air bag para Motorista e
passageiro; faróis de milha. Sem motorista.
Cor branca. Com seguro total.
Veiculo utilitário tipo caminhonete –
novo (0 km) - com cabine dupla,
combustão a diesel com motor turbinado,
05 (cinco portas), duas linhas de banco,
bancos dianteiros individuais. Potência
mínima de 123 CV; direção hidráulica,
transmissão manual de 05 velocidades,
tração 4x4 com acionamento eletrônico;
capacidade de carga mínima 1.000 kg; Ar
condicionado; rádio AM/FM com CD
player; Sistema Central de travas elétricas;
acionamento elétrico dos vidros das quatro
portas e dos retrovisores externos; protetor
de cárter instalado (versão 4x4); equipado
com sinalizador acústico visual
composto com o mínimo de cinco
módulos rotativos independentes com
sirene eletrônica com capacidade de
100watts de RMS – tipo viatura, barras
estabilizadoras dianteiras e traseiras; eixo
traseiro antiderrapante; freio traseira ABS;
Gancho dianteiro e traseiro para reboque
(versão 4x4); ganchos internos para
fixação de carga na caçamba; limpador
intermitente com velocidade variável; luz
elevada de freio; pneus radiais 235/75
R15; Quatro alto falantes instalados nas
quatro portas de cabine, tacômetros
(contra-giros); tomada de força (12 volts);
air bag para motorista e passageiro; ajuste
de altura do volante (coluna de direção
regulável); console central com portasobjetos; iluminação da caçamba; janela
traseira corrediça e luzes internas de
leitura; protetor de caçamba e estribos
laterais; capota marítima; engate traseiro
para reboque, tipo bola c/tomada elétrica;
grade de proteção para cabine do tipo
“santatônio”, em tubo niquelado, com dois
faróis de milha redondo de três polegadas
com lentes de cristal acoplados e
instalados. Demais acessórios obrigatórios
conforme Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) e resolução do CONTRAN. Cor
branca. Sem motorista, com seguro total e
com identidade visual DESTRA. Uso
VS2.
Veículo utilitário cabine dupla,– novo (0
km)- ar condicionado, capacidade de

Perfazendo o valor global de R$ 1.982.712,00 (um milhão e novecentos e oitenta e dois mil e
setecentos e doze reais).
2.2.

O preço a ser praticado está devidamente registrado neste instrumento e é considerado completo, ou
seja, abrange todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra
forma,
que
direta
ou
indiretamente
possam
incidir
sobre
o
produto;
O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrito nesta Ata de
Registro de Preço ofertado no Pregão Presencial nº 002/2018, de acordo com a ordem de
classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição,
pelo prazo de validade do registro.

2.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
o Órgão Gerenciador deve convocar os Locadores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
2.4. Os Locadores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado devem ser
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
2.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Locador não puder
comprovadamente cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador pode:
2.5.1. Liberar o Locador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
locação, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados;
2.5.2. Convocar os demais Locadores para assegurar igual oportunidade de negociação.
2.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deve proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços ou dos itens correspondentes do referido locador, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
carga 6.800 kg; carroceria longa máxima
permitida, fechada tipo graneleiro, caixa de
ferramenta em alumínio na largura da
carroceria, com 50cm de altura; com
quilometragem direção hidráulica
acionamento elétrico dos vidros das
portas, travas elétricas, tração 4x2, motor a
diesel, turbo alimentado com 04 cilindros
em linha, 8 válvulas, 2.988 cilindradas
livre; todos os itens de série do veículo;
grade protetora do motor e cárter;
acessórios obrigatórios (cinto de
segurança três pontas e abdominal para o
ocupante do banco central, extintor,
estepe, chave de roda, macaco e
triângulo); sem motorista, com seguro total,
Cor branca, com identidade visual
DESTRA.
Total geral do lote: R$ 1.016.904,00 (um milhão e dezesseis mil e novecentos e quatro reais)

DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. São participantes deste registro de preços a administração pública direta e indireta do Município de
Caruaru.
3.2. A empresa Detentora da Ata de Registro de Preço oriunda deste certame deverá manter as mesmas
condições de especificação do veículo a ser locado, bem como a observância de todas as suas
obrigações previstas neste registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes
deste registro de preços.
4.

DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

4.1.

Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites
previstos no Decreto Municipal nº 012/2009.

4.2.

Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços,
devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão,
considerando se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Locadores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

4.3.

Cabe ao Locador da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não
dalocação decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos
Participantes.

4.4.

Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem, antes de solicitar adesão à Ata de Registro de
Preços, realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços
registrados.

4.5.

As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

4.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão
Gerenciador e Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos Não Participantes que a
aderirem.
5.

DA CONVOCAÇÃO PARA AS ASSINATURAS DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇO

5.1.

A Detentora da Ata terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da notificação, para assinar o
Contrato e até 15 (quinze) dias corridos para entregar o objeto adjudicado, conforme as
especificações e quantitativos propostos, nos termos das contratações levadas a efeito;

5.2.

A recusa injustificada da empresa Detentora da Ata em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no item anterior, acarretará a aplicação das
penalidades legalmente estabelecidas.

5.3. A contratação será precedida da emissão de Nota de Empenho, sendo convocado o adjudicatário para
assinatura do termo de contrato.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.

No ato da contratação, se for o caso, a empresa Detentora da Ata deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o
contrato em nome da empresa.

6.

DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA

6.1.

A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, contadas da
publicação do extrato da Ata em Diário Oficial, a partir de quando a Detentora da Ata se obriga a
garantir o objeto e os preços registrados durante esse período.

6.2.

Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/1993, quando o locador será
convocado para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob
pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, e
subsequentes alterações.

6.3.

Em sendo formalizado o contrato, tendo em vista o disposto no item anterior, ele terá vigência de 12
(doze) meses a partir de sua assinatura.

6.4.

Qualquer solicitação de prorrogação de prazos previstos neste registro de preços, somente será
analisada, se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

6.5.

Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da convocação para a assinatura do
contrato ou se recuse a assiná-lo nas condições estabelecidas na proposta aceita, poderão ser
convocados para assinar a Ata de Registro de Preços os participantes remanescentes, observada a
ordem de classificação, em igual prazo e nas mesmas condições, obsevados os artigos Decreto
Municipal nº 012/2009, ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções previstas neste documento,e
no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório.

7.

DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA

7.1. A presente locação de veículos destina-se ao atendimento da demanda contínua de transporte da
PMC para a prestação de serviços públicos permanentes ou de longa duração;
7.2. O período de locação de cada veículo será de até 12 (doze) meses, procedendo-se com a renovação
da frota ao final deste período devido às depreciações, podendo ser acordado prazos inferiores entre
contratantes e contratada, desde que não acarrete ônus aos contratantes;
7.3. Serão firmados contratos conforme for surgindo à respectiva necessidade de locação, não sendo
permitida a locação direta por meio da Ata de Registro de Preços;
7.4. O prazo para entrega dos veículos locados mensal, após assinatura do contrato será de até 90
(noventa) dias. Para os carros que forem solicitados a adesivação, a empresa terá o prazo de 20
(vinte) dias a mais para realizar o serviço, conforme prazo estabelecido no item 6.4 do anexo I do
edital;
7.5. O prazo para entrega dos veículos locados por diárias, após assinatura do contrato será de até 48
(quarenta e oito) horas;
7.6. O período de locação inicia-se a partir da efetiva entrega do veículo locado à PMC, sendo o
checklistcom a data de entrega anexada aos respectivos contratos para conferência do prazo;
7.7. Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos veículos solicitados, a contratada entregará
justificativa escrita em no máximo 24 (vinte e quatro) horas contadas da emissão da ordem de
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5.4.

7.8. A vigência dos contratos celebrados poderá ser revista a fim de garantir o cumprimento do período de
locação, respeitando-se o limite estabelecido pelo art. 57, II da Lei n. 8.666/93;
7.9. O primeiro pagamento referente à locação de cada veículo será feito 30 dias após o aceite da entrega
pelo contratante, independente da data de assinatura do contrato entre as partes;
7.10. Não serão aceitos pela contratante quaisquer tipos de restrições no uso dos veículos, assim como a
inclusão de quaisquer custos extras na locação dos mesmos;
7.11. O fornecimento do combustível será de responsabilidade da PMC;
7.12. A locação dos veículos objeto deste Instrumento Convocatório será sem motorista.
8. EXIGÊNCIAS DA LOCAÇÃO
8.1. Os veículos locados deverão ser entregues e recolhidos pela contratada na sede de cada
Administração direta e indireta da PMC, podendo também ocorrer em outras localidades previamente
acordadas com o fornecedor, desde que não acarretem ônus ao contratante;
8.2. É de total responsabilidade da contratada todas as despesas com o transporte dos veículos locados
até o local indicado para a entrega, com taxas, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas
administrativas incidentes no preço apresentado na licitação;
8.3. A contratada deverá autorizar a instalação de dispositivos que permitem o controle do abastecimento
nos veículos locados, cuja responsabilidade pela instalação/ desinstalação será da contratante;
8.4. A contratada arcará com as despesas relativas ao emplacamento e licenciamento dos veículos durante
o período de locação e deverá manter atualizada a respectiva documentação (Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos), devendo o documento de porte obrigatório ser encaminhado para a
contratante dentro dos prazos legalmente estabelecidos, quando da sua primeira emissão ou durante a
troca de exercício.
8.5. No caso de veículos eventuais sem motorista, o uso do veículo será por um período de 24 (vinte e
quatro) horas;
8.6. No caso de locação de veículos eventuais com motorista entender-se-á por diária o período de 08
(oito) horas;
8.7. Nos casos de locações fixas a unidade de fornecimento do objeto a ser licitado é mensal.
9. DA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS
9.1. Caberá à contratada, quando solicitada, providenciar a entrega dos veículos (exceto itens 2 e 3 do
lote 01; itens 2 e 3 do lote 02; itens 4 e 5 do lote 3, item 2 do lote 5 e item 3 do lote 6)
caracterizados institucionalmente, por meio de adesivação nas portas laterais e/ou em todo o veículo,
dependendo da necessidade, com o logotipo da Prefeitura Municipal de Caruaru e/ou das entidades
Indiretas e/ou os dizeres: “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”, conforme anexo B;
9.2. Os veículos dos itens 2 e 3 do lote 01; itens 2 e 3 do lote 02; itens 4 e 5 do lote 3, item 2 do lote 5 e
item 3 do lote 6 que são destinados a DESTRA, possuem identificação visual própria, conforme anexo
C.
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fornecimento. A justificativa será analisada pela contratante que tomará as providências necessárias
para a adequação da prestação do serviço;

9.3. Antes da confecção o CONTRATANTE deverá ser comunicado para avaliação da permanência ou
alteração dos modelos dos Anexos B e C, sem ônus para CONTRATANTE.
9.4. A contratada terá o prazo de até 20 (vinte) dias corridos, após a autorização da contratante para
procede com adesivação dos veículos.
9.5. A instalação/desinstalação de películas protetoras (insulfilmes), quando solicitado pelo Contratante,
deverá ser fornecida pela Contratada nos veículos locados.
10. DA RESPOSABILIDADE NA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS E SINISTROS
10.1. Todos os veículos locados deverão possuir seguro com cobertura total, para os casos de furto, roubo,
incêndio e colisão, sem limite de indenização;
10.2. Os veículos somente serão conduzidos por agentes públicos da PMC, ou formalmente autorizados por
ela para tal.
10.3. Toda a responsabilidade por dano, avaria de qualquer espécie, colisão, roubo, incêndio ou perda total
que ocorrer com o veículo dado em locação será de inteira e única responsabilidade da contratada,
salvo os casos em que o agente público tenha concorrido para tal, através de dolo ou culpa, o que
somente será apurado em processo administrativo interno.
10.4. Em todas as ocorrências, avarias, acidentes, furto, roubo ou incêndio, independentemente de quem
tiver dado causa, os veículos deverão ser substituídos por outro do mesmo nível contratado, sem
custo adicional para o Contratante, de acordo com os prazos e quantitativos estabelecidos neste
documento, não isentando a responsabilidade objetiva do Município em reparar o dano caso haja a
comprovação da culpa ou dolo do agente público, mediante processo administrativo;
10.5. Não haverá por parte da contratante o pagamento de franquia por evento ocorrido, excetuando-se os
casos de sinistros decorrentes de culpa ou dolo do condutor.
10.5.1. A apuração da responsabilidade do condutor será objeto de competente processo
administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.
10.6. Para os casos previstos no item 7.5 do anexo I do edital, o valor da franquia não poderá exceder o
valor mensal da locação do veículo;
10.7. A contratada poderá abrir mão da cobrança do valor da franquia nos casos previstos no item 7.5 do
anexo I do edital, desobrigando o contratante de apuração de responsabilidade, porém isto não lhe
trará vantagens no processo licitatório, uma vez que esta receberá tratamento idêntico aos demais
licitantes.
10.8. Será de responsabilidade da empresa contratada além do pagamento do Seguro, o pagamento do
Imposto sobre Veículos Automotores – IPVA e do Licenciamento, devendo ser apresentado a
contratante o comprovante de quitação dos mesmos.
11. DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
11.1. A empresa contratada, sempre que receber autuações de infração de trânsito referentes a veículos
locados pela contratante deverá encaminhá-las à contratante para que esta identifique o condutor
responsável pela infração;
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11.1.2. As multas decorrentes de irregularidade do veículo serão de responsabilidade da contratada;
11.2. Caberá a contratante efetuar o pagamento de multas até o seu vencimento e encaminhar o
comprovante de pagamento à empresa contratada;
11.2.1. O pagamento de multas deverá ser feito obrigatoriamente pela contratante e nunca por meio
de reembolso à contratada.
12. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
12.1. Todos os veículos locados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva, sob
responsabilidade da contratada, devendo esta ser realizada na periodicidade e frequência
recomendadas pelos respectivos fabricantes e constantes do manual do proprietário de cada veículo;
12.2. As despesas com a manutenção preventiva, que abrangem a troca de peças, óleos/ lubrificantes, filtros
e demais suprimentos, incluindo troca ou reparo de pneus por desgaste natural ou avaria, bem como
a mão-de-obra para a realização de serviços, serão de responsabilidade da contratada;
12.1.1. A contratada deverá ser ressarcida/reembolsada dos custos decorrentes da manutenção por
avarias que resultem de mau uso, desleixo ou negligência de condutores, desde que
comprovado o nexo causal e o dano através de apuração por meio de devido Processo
Administrativo;
12.1.2. Cabendo a PMC proceder com ação regressiva contra o condutor ou outro meio legal se
assim desejar proceder;
12.2. Em caso de manutenções preventivas com indisponibilidade do veículo por um período de tempo
superior a 06 (seis) horas, deverá haver substituição do veículo locado por veículo reserva, desde que
o mesmo esteja em perfeito estado de conservação, possua a mesma cor e tenha, no mínimo, as
mesmas especificações do veículo a ser substituído;
12.3. A Contratada deverá entregar, logo após a conclusão dos serviços de manutenção preventiva, os
veículos lavados e limpos interna e externamente, conforme foram entregues para a manutenção.
13.

DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

13.1. A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para substituição de um componente
do veículo por desgaste, defeito, quebra ou sinistro;
13.2. Deverá ser disponibilizada pela contratada assistência 24 (vinte quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana, para atendimento e socorro dos veículos locados;
13.3. Em caso de manutenções corretivas com indisponibilidade do veículo por um período de tempo
superior a 06 (seis) horas, deverá haver substituição do veículo locado por veículo reserva, desde que
o mesmo esteja em perfeito estado de conservação, possua a mesma cor e tenha, no mínimo, as
mesmas especificações do veículo a ser substituído;
13.4. A contratada deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veículos locados,
desobrigando o contratante de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por defeitos,
vícios aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens;
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11.1.1. A autuação de infração de trânsito deverá ser entregue a contratante em, no máximo, 10
(dez) dias úteis, antes do prazo estabelecido pelo órgão de trânsito competente para
identificação do condutor;

13.5. As despesas com a manutenção que abrangem reparo por avaria, bem como a mão-de-obra para a
realização de serviços, serão de responsabilidade da contratada;
13.5.1. A contratada deverá ser ressarcida/reembolsada dos custos decorrentes da manutenção
por avarias que resultem de mau uso, desleixo ou negligência de condutores da PMC,
desde que comprovado o nexo causal e o dano através de apuração por meio de devido
Processo Administrativo;
13.5.2. Cabendo a PMC proceder com ação regressiva contra o condutor ou outro meio legal se
assim desejar proceder;
13.6. Constatada a perda total do veículo, com o qual ocorreu o sinistro, sua substituição definitiva pela
contratada deverá ocorrer num prazo máximo de 90 (noventa) dias, por veículo com as mesmas
especificações do veículo a ser substituído, estando disponível nesse período veículo reserva;
nesteperíodo deverá ser disponibilizado veículo reserva no prazo máximo de 12 (doze) horas com as
mesmas especificações do veículo.
13.7. A Contratada deverá entregar, logo após a conclusão dos serviços de manutenção corretiva, os
veículos lavados e limpos interna e externamente, conforme foram entregues para a manutenção.
14.

DA RENOVAÇÃO DA FROTA

14.1. Os veículos locados não serão substituídos durante a execução do contrato, exceto nos casos
previstos neste Anexo I do edital;
14.2. Substituir os veículos, a cada 02 (dois) anos, por unidades “zero quilômetros” com as mesmas
características, caso haja prorrogação do contrato, para os lotes: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para os lotes: 10,
11, 12, 14, e 15, o tempo máximo de fabricação é de 30 (trinta) meses, devendo substituir para não
ultrapassar esse limite caso haja prorrogação do contrato.
14.3. Depois de se proceder com as devidas manutenções preventivas e corretivas, se for julgado inviável
manter os veículos locados que apresentarem novos vícios ou defeitos de fabricação, ou ainda,
rendimento insuficiente, poderão ser devolvidos, comprometendo-se a licitante vencedora, por sua
conta, a substituí-los por outros novos e em perfeito estado de utilização, de acordo com as
especificações do edital e seus anexos, sem que este fato acarrete qualquer ônus para a PMC;
14.4. Na hipótese de algum dos veículos locados apresentarem, por mais de 03 (três) vezes, em um prazo
de 60 (sessenta) dias, problemas mecânicos ou que o uso do mesmo vier a comprometer a segurança
dos usuários, estará expressamente assegurado à contratante o direito de troca do veículo zero km;
15.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E CONTROLE DA EXECUÇÃO

15.1. Será designado como gestor do contrato o Sr. Henrique César Freire de Oliveira, matrícula 463337,
bem como o fiscal o Sr. Gleidson Carlos Soares, matrícula n° 464015 para acompanhar e fiscalizar o
serviço dos veículos, o qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;
15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;
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DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

16.1. Promover o recebimento do objeto contratual nos prazos fixados para tal, o que em nenhuma hipótese
eximirá a Contratada da responsabilidade civil, administrativa, tributaria, trabalhista e penal.
16.2. Promover o pagamento na forma determinada neste instrumento.
16.3. Eventuais despesas extraordinárias, somente serão pagas desde que previamente motivada e
autorizada por esta Entidade em razão de necessidade de obediência da Lei.
16.4. Exigir cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.
16.5. Responsabilizar-se pelas eventuais multas sofridas em consequência do objeto locado, decorrentes
de infrações de trânsito, durante o período de contratação se comprovada a culpabilidade do
condutor, mediante apuração realizada por órgãos oficiais, e desde que a Contratada encaminhe a
notificação de infração e/ou a notificação de imposição de penalidade à Contratante no prazo máximo
de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
16.6. Responsabilizar-se pela comunicação ao órgão de trânsito competente da identificação do condutor
infrator, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro;
16.7. Responsabilizar-se, mediante ressarcimento, pelos danos aos veículos objetos do contrato, quando
devidamente comprovado em processo administrativo, o dolo ou culpa dos agentes públicos no fato
causador dos prejuízos;
16.7.1.

Ainda que o dano tenha sido decorrente de fato cuja culpabilidade do agente público seja
devidamente comprovada, a Contratada deverá cumprir fielmente os prazos de substituição
dos veículos;

16.7.2.

O agente público responsável pelos danos ressarcirá os prejuízos ao erário mediante a
devida ação regressiva.

16.8. Em caso de acidente, acionar o órgão de trânsito competente (municipal, estadual ou federal) e
providenciar o registro em Boletim de Ocorrência; e, caso haja vítima, acionar a Perícia do Instituto de
Criminalística (IC) para elaboração de laudo;
16.9. Encaminhar à Contratada a documentação do item anterior, juntamente com a cópia da Carteira
Nacional de Habilitação do condutor envolvido;
16.10. Designar gestor do contrato que será o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da
execução dos serviços e principal contato com a Contratada.
17.

DASOBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES

17.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a:
17.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das
formalidades legais.
17.1.2. Comunicar à detentora da Ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte daquela.
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16.

17.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a
conformidade das entregas.
17.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Detentora da
Ata.
18.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA / DETENTORA DA ATA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as
seguintes:

18.1. A Contratada, além da disponibilização dos veículos necessários para a perfeita execução dos
serviços descritos neste Termo de Referência e da observância das obrigações previstas em lei e nas
normas aplicáveis, obriga-se, ainda, a:
18.1.1. Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação
ou interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por
exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias
devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a
sua ocorrência;
18.1.2. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos,
contribuições, taxas, seguros e outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários
que decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços a serem contratados;
18.1.3. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de
prepostos ou estranhos;
18.1.4. Responsabilizar-se por todos os ônus, relativos à prestação do serviço contratado;
18.1.5. Observar rigorosamente todas as especificações gerais, que originou esta contratação e
de sua proposta;
18.1.6. Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem
vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços ou em conexão
com estes, ainda que verificado o acidente em dependências da CONTRATANTE;
18.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em
decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato, dispositivo
legal ou regulamento, por sua parte;
18.1.8. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva,
principalmente nos aspectos de controle e prazos previstos, inclusive recall dos
fabricantes. Quando em manutenção e de acordo com agendamento da Contratada o
veículo deve ser substituído por carro reserva, com as mesmas características, e em
caso de impossibilidade deverá ser descontado o valor da diária do veículo no
faturamento mensal;
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17.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do veículolocado pela empresa Detentora da Ata,
verificando a conformidade dos itens entregues com as especificações registradas em Ata e
com as quantidades solicitadas na autorização de fornecimento.

18.1.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem previa
anuência do CONTRATANTE;
18.1.11. Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais
necessidades de conserto, substituição de veículos e viaturas, bem como qualquer
ocorrência em relação ao contrato;
18.1.12. Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta de
quaisquer pagamentos de tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e outros;
18.1.13. Arcar com as despesas relativas à manutenção preventiva e corretiva seja ela de qual
origem for;
18.1.14. Responsabiliza-se pelos serviços de remoção, despesa de guinchos, franquias de
seguros, bem como outras despesas relativas a veículos/viaturas sinistrados;
18.1.15. Entregar os veículos/viaturas locados com os seguintes itens, que já estão inclusos no
valor apresentado pela empresa:
18.1.15.1. Com quilometragem livre;
18.1.15.2. Sem combustível;
18.1.15.3. Devidamente licenciados;
18.1.15.4. Com os devidos equipamentos obrigatórios, segundo o Código de Transito
Brasileiro;
18.1.15.5. Serviço de urgência (chaveiro, reboque, pane e outros problemas que
impossibilitem a locomoção do veículos/viatura, com número de telefone e
atendimento 24 horas, inclusive no sábado, domingo e feriado, permitindo-se a
subcontratação para os serviços de reboque;
18.1.16. Os veículos deverão ser entregues com no mínimo 1/4 do tanque de combustível para
possibilitar o abastecimento do veículo no posto mais próximo de sua entrega.
18.1.17. Substituir em todas as ocorrências, avarias, acidentes, furto, roubo ou incêndio, os
veículos/viaturas por outro do mesmo nível contrato;
18.1.18. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos,
contribuições, taxas, seguros e outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários
que decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços a serem contratados.
18.1.19. Fornecer, em meio eletrônico (DOC, TXT, XLS, XML ou similar), listagem atualizada de
todos os veículos e/ou viaturas objeto da locação, quando solicitado pelo Contratante ou
pela Secretaria de Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contendo na listagem
a Razão Social do Contratante e da Contratada, placa dos veículos, ano, combustível,
motorização, tipo, modelo, fabricante, data da entrega de cada veículo ao Contratante e o
valor mensal cobrado por cada veículo locado;
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18.1.9. Não usar pneus recauchutados ou recondicionados;

18.1.21. Não será permitido à Contratada se utilizar das instalações físicas, nem de mão de obra
da Contratante para a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou
com pequenos reparos ou avarias, seja ela de qual origem for, nos veículos e viaturas
objeto da locação.
18.1.22. Previsão de uma garagem no município;
18.1.23. Previsão de oficina mecânica no município de Caruaru para realizar as manutenções e
reparos.
19.

DO PAGAMENTO

19.1. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura,
recebimento definitivo do objeto que deverá constar os serviços efetivamente prestados, contendo o
atesto do servidor responsável, observando-se o seguinte:
19.1.1. Além do atesto na Nota Fiscal ou Fatura devem ser apresentadas cópias das certidões
válidas:
a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – comprovando regularidade com o
FGTS;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
DívidaAtiva da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – expedida pela Justiça do
Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da adjudicatária.
19.2. O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscal devidamente
preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do
objeto;
19.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
19.4. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização
monetária.
19.5. A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o
pagamento, será devolvida à contratada, para correção e nesse caso o prazo de 30 (trinta) dias
previsto, será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da
respectiva regularização.
19.6. O pagamento será calculado de acordo com a quantidade de diárias utilizadas durante cada mês,
levando-se em consideração o tipo do veículo locado. Diante disso, somente se pagará a quantidade
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18.1.20. Fornecer à Secretaria de Administração relatório em meio eletrônico (DOC ou similar)
para os e-mails disponibilizados pela SAD até o quinto dia útil do mês subsequente de
toda e qualquer nova contratação (contratos e/ou aditivos) celebrados entre o Contratante
e a Contratada;

19.6.1. No caso de locação de veículos eventuais com motorista entender-se-á por diária o
período de 08(oito) horas;
19.6.2. Será cobrado 1/8h, por cada fração de horas que ultrapassar as 08(oito) horas das diárias
das locações dos veículos fora do estado;
19.6.3. Cada fração de hora extra paga a contratante terá disponível 48,75km que corresponde a
390/8 de km do total da franquia;
19.6.4. Para fins de pagamento as locações fora do estado com motorista, terão direito uma
franquia de 390km, para cada diária de 08(oito) horas;
19.6.5. A contratada deverá entregar o veiculo com o tanque cheio;
19.7. A CONTRATADA é responsável pelos pagamentos de quaisquer tributos, sejam eles sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da
execução do contrato.
19.8. Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a qualquer
atualização.
19.9. A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado no
Contrato.
19.10. Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor da ARP.


20.

Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65,
inciso II, d da Lei 8.666/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensão deverá
estar suficientemente comprovada através de documento(s).

DAS PENALIDADES

20.1. Se o contratado inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da lei 8.666/93, e ao
pagamento de multa nos seguintes termos:
20.1.1. Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do
fornecimento;
20.1.2. Pela recusa em iniciar o fornecimento, caracterizada em cinco dias após o vencimento do
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;
20.1.3. Pela demora em corrigir falhas no fornecimento, a contar do segundo dia da data da
notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento, por dia decorrido;
20.1.4. Pela recusa da contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como
recusa no fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição:
10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado;
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de diárias efetivamente locadas.

20.2.

As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo de perdas e
danos cabíveis.

20.3.

Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 (impedimento de licitar e
contratar), sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais cominações
legais, o contratante ou licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir
em conformidade com as hipóteses a seguir:
20.3.1. Não celebrar o contrato;
20.3.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima
exigida para o certame;
20.3.3. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
20.3.4. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;
20.3.5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

20.4.

As sanções e penalidades previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pelas autoridades
competentes, assegurados ao contratado ou ao adjudicatário, o contraditório e a ampla defesa.

20.5.

As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das perdas
e danos cabíveis.

20.6.

A (s) importância (s) relativa (s) às multas; poderão ser descontadas dos pagamentos devidos à
contratada.

20.7.

O valor pertinente às multas aplicadas, face ao provimento de recurso será devolvido.

20.8.

A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da contratada, deverá cancelar a
nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens precedentes.

20.9.

Serão aplicadas as sanções previstas na Lei 8.666/93 e no artigo 7º,da Lei 10.520/2002, a serem
determinadas pelo CONTRATANTE, quando da emissão do instrumento contratual ou outro que
venha a substituí-lo.

21.

DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

21.1. São participantes deste registro de preços todos os órgãos e entidades integrantes do Poder
Executivo do Município de Caruaru.
21.2. A(s) empresa(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preço oriunda deste certame deverá(ão) manter
as mesmas condições de especificação do veículo a ser fornecido, bem como a observância de todas
as suas obrigações previstas neste registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos
participantes deste registro de preços.
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20.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos
incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

22.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites
previstos no Decreto Municipal nº 012/2009.
22.2. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços,
devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão,
considerando se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
22.3. Cabe ao Fornecedor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos
Participantes.
22.4. Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem antes de solicitar adesão à Ata de Registro de
Preços, realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços
registrados.
22.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
22.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão
Gerenciador e Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos Não Participantes que a
aderirem.
23.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

23.1. Este Registro de Preços poderá ser cancelado a qualquer tempo por inobservância de qualquer de
suas cláusulas, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial e também, nos casos de
Falência, Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial ou Dissolução da Contratada, bem como
da transferência do presente Contrato, no todo ou em parte, imperícia, negligência ou imprudência
durante a execução do fornecimento, conforme preceitua a Seção V do capítulo III da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, bem como nos termos do Decreto Municipal nº 012/2009, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
23.1.1. Empresa detentora não se aplicará o cancelamento por motivo de recuperação judicial, de
que trata o item anterior, caso a da ata já tenha tido o plano de recuperação homologado
em juízo, devendo este ser comprovado por certidão emitida pela instância judicial
competente que certifique que a empresa está apta econômica e financeiramente a cumprir
com as obrigações assumidas.
24.

DA SUCESSÃO

24.1. Este registro de preço obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta delas
assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.
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22.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. Os casos omissos neste Instrumento serão resolvidos pelas normas contidas no Edital de Pregão
para Registros de Preços nº 001/2018 e nos termos da Legislação pertinente;
25.2. No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e contribuições),
sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, comissões, pessoal, embalagem, seguros,
encargos sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto, sejam de que natureza for.
25.3. O Fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições de
habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação.
26. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
26.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial Nº 002/2018Registro de Preços de nº. 001/2018 e seus anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculandose ainda à proposta do Prestador Registrado.
27. DO FORO
27.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Caruaru-PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta
especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.
Caruaru/PE, 25 de julho de 2018.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Henrique César Freire de Oliveira
Secretário em Exercício

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
Fábio Albuquerque Marques Velloso – Procurador
Fornecedor Registrado

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
João Bosco Ribeiro de Oliveira Filho – Procurador
Fornecedor Registrado
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25.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 007/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2018
O MUNICÍPIO DE CARUARU pessoa jurídica de direito público interno, sediado na Praça Senador Teotônio Vilela,
s/n, Centro, Caruaru-PE, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 10.091.536/0001-13, neste ato contratual representada pela
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, através do Secretário em Exercício, Sr. Henrique César Freire de
Oliveira, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado na Avenida Amazonas, 1020 - Bairro
Universitário, Caruaru - PE, inscrito na Ordem dos Advogados/PE sob o nº. OAB: 22.508 e no CPF sob o nº.
025.619.624-90, doravante denominado simplesmente Órgão Gerenciador considerando o julgamento do Pregão
Presencial nº 002/2018 para REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/18 homologado no dia 19/07/2018, conforme
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 007/2018, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS ofertados pela empresa
vencedora do certame, AVENIDA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ nº 12.611.916/0001 – 67, com sede
na Rua Rio Amazonas, n° 67, CEP: 51.190-040, Ipsep, Recife/PE, aqui representada pelo seu proprietário, Sr.
Adams Herlem de Souza Santos, brasileiro, solteiro, empresário, RG n° 8722685 – SDS/PE e CPF sob o n°
098.525.334-79, doravante denominada simplesmente de Locadora Registrada; atendendo as condições
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes as
normas constantes da Lei Federal nº. 10.520/02; da Lei Complementar nº. 123/06; Lei Complementar 147/14 e da
Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores e mediante as condições a seguir expostas:
1.

DO OBJETO
1.1. Locação de veículos automotores para transporte de pessoas e pequenas cargas, com e sem
motorista, destinados ao uso da Administração direta e indireta do Município de Caruaru, de acordo com as
especificações, exigências e quantidades contidas neste instrumento e seus anexos. (Lote II).

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos
fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de
preços preferência em igualdades de condições.
2.

DO PREÇO E REVISÃO

2.1. O Locador se compromete a locar o(s) item(ns) de acordo com os seguintes preços:
EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (artigo 48, III da Lei 123/2006) LOTE 02 – VEÍCULOS LEVES
ITEM

Especificação

Unidade

Quant.

Valor
unitário
mensal R$

Valor
Total
mensal R$

Valor
Total (12
Meses) R$

1.

Veículo – novo (0 km) - com 04 (quatro)
portas laterais – no mínimo 1.6 SEDAN,
capacidade para cinco pessoas, ar
condicionado. Direção hidráulica,
acionamento elétrico dos vidros das
portas, rádio AM/FM com CD Player,
travas elétricas, bicombustível, motor com
no mínimo 1.6 cilindradas, potências
mínima de 100 CV, com quilometragem

UNID/
MÊS

4,00

1.580,00

6.320,00

75.840,00
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2.

3.

4.

UNID/
MÊS

3,00

2.120,00

6.360,00

76.320,00

UNID/
MÊS

1,00

2.128,33

2.128,33

25.539,96

UNID/
MÊS

10,00

1.556,00

15.560,00

186.720,00
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livre, todos os itens de série do veículo,
grade protetora do motor e cárter;
acessórios obrigatórios: (cinto de
segurança, três pontas, extintor, estepe,
chave de roda, macaco e triângulo), sem
motorista, sem combustível – Cor branca.
Com seguro total. VEÍCULO VR 2
Veiculo HATCH – novo (0 km) - com 04
(quatro) portas, direção hidráulica,
acionamento elétrico dos vidros das
portas, travas elétricas, motor
bicombustível, com no mínimo 1.6 cilindros
em linha, potências mínima de 104 CV,
com quilometragem livre, todos os itens de
série do veículo, grade protetora do motor
e cárter; acessórios obrigatórios: (cinto de
segurança, três pontas, extintor, estepe,
chave de roda, macaco e triângulo);
Equipado com sinalizador acústico
visual composto com o mínimo de
cinco módulos rotativos independentes
com sirene eletrônica com capacidade
de 100watts de RMS – tipo viatura, cor
branca, com seguro total, sem motorista e
com identidade visual DESTRA. Veículo
VS2
Veiculo utilitário – com 02 portas, sem
cabine estendida,– novo (0 km)- com
tampa traseira com chave, com pino de
reboque, com no mínimo 1.6 cilindradas,
potência mínima de 104 CV,
bicombustível, todos os itens de serie do
veículo, grande protetora do motor e
carter; assessórios obrigatórios (cinto de
três pontas, extintor, estepe, chave de
roda, macaco e triângulo); Equipado com
sinalizador acústico visual composto
com o mínimo de cinco módulos
rotativos independentes com sirene
eletrônica com capacidade de 100watts
de RMS – tipo viatura; sem motorista,
com seguro total – Cor branca – Com
identidade visual DESTRA.
Veículo – novo (0 km) - com 04 (quatro)
portas laterais - no mínimo 1.0 HATCH,
capacidade para cinco pessoas, ar
condicionado. Direção hidráulica ou
elétrica, acionamento elétrico dos vidros
das portas, rádio AM/FM com CD Player,
travas elétricas, bicombustível, motor com
no mínimo 1.0 cilindradas, potências
mínima de 70 CV, com quilometragem
livre, todos os itens de série do veículo,

2.2.

O preço a ser praticado está devidamente registrado neste instrumento e é considerado completo, ou seja,
abrange todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra forma, que
direta ou indiretamente possam incidir sobre o produto; o preço unitário para fornecimento do objeto de
registro será o de menor preço inscrito nesta Ata de Registro de Preço ofertado no Pregão Presencial nº
002/2018, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este
instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

2.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
Órgão Gerenciador deve convocar os Locadores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
2.4. Os Locadores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado devem ser
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
2.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Locador não puder
comprovadamente cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador pode:
2.5.1. Liberar o Locador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
locação, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados;
2.5.2. Convocar os demais Locadores para assegurar igual oportunidade de negociação.
2.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços ou dos itens correspondentes do referido locador, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
3.

DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. São participantes deste registro de preços a administração pública direta e indireta do Município de Caruaru.
3.2. A empresa Detentora da Ata de Registro de Preço oriunda deste certame deverá manter as mesmas
condições de especificação do veículo a ser locado, bem como a observância de todas as suas obrigações
previstas neste registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de
preços.
4.

DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

4.1.

Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no
Decreto Municipal nº 012/2009.
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grade protetora do motor e cárter;
acessórios obrigatórios (cinto de
segurança, três pontas, extintor, estepe,
chave de roda, macaco e triângulo); sem
motorista, sem combustível – Cor
branca.Com seguro total. VEÍCULO VS 1
E VS 2
Total geral do lote: R$ 364.419,96 (trezentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e dezenove reais e noventa e
seis centavos).

Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços,
devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, considerando
se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Locadores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.

4.3.

Cabe ao Locador da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive
quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não dalocação
decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e
futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

4.4.

Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem, antes de solicitar adesão à Ata de Registro de Preços,
realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados.

4.5.

As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de
Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

4.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e
Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos Não Participantes que a aderirem.
5.

DA CONVOCAÇÃO PARA AS ASSINATURAS DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇO

5.1.

A Detentora da Ata terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da notificação, para assinar o
Contrato e até 15 (quinze) dias corridos para entregar o objeto adjudicado, conforme as especificações e
quantitativos propostos, nos termos das contratações levadas a efeito;

5.2.

A recusa injustificada da empresa Detentora da Ata em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido no item anterior, acarretará a aplicação das penalidades
legalmente estabelecidas.

5.3. A contratação será precedida da emissão de Nota de Empenho, sendo convocado o adjudicatário para
assinatura do termo de contrato.
5.4.

No ato da contratação, se for o caso, a empresa Detentora da Ata deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em
nome da empresa.

6.

DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA

6.1.

A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, contadas da
publicação do extrato da Ata em Diário Oficial, a partir de quando a Detentora da Ata se obriga a garantir o
objeto e os preços registrados durante esse período.

6.2.

Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/1993, quando o locador será
convocado para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de
recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, e subsequentes
alterações.

6.3.

Em sendo formalizado o contrato, tendo em vista o disposto no item anterior, ele terá vigência de 12 (doze)
meses a partir de sua assinatura.

6.4.

Qualquer solicitação de prorrogação de prazos previstos neste registro de preços, somente será analisada,
se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
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4.2.

6.5.

Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da convocação para a assinatura do contrato ou
se recuse a assiná-lo nas condições estabelecidas na proposta aceita, poderão ser convocados para
assinar a Ata de Registro de Preços os participantes remanescentes, observada a ordem de classificação,
em igual prazo e nas mesmas condições, obsevados os artigos Decreto Municipal nº 012/2009, ou revogar
a licitação, sem prejuízo das sanções previstas neste documento,e no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002,
observada a ampla defesa e o contraditório.

7.

DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA

7.1. A presente locação de veículos destina-se ao atendimento da demanda contínua de transporte da PMC
para a prestação de serviços públicos permanentes ou de longa duração;
7.2. O período de locação de cada veículo será de até 12 (doze) meses, procedendo-se com a renovação da
frota ao final deste período devido às depreciações, podendo ser acordado prazos inferiores entre
contratantes e contratada, desde que não acarrete ônus aos contratantes;
7.3. Serão firmados contratos conforme for surgindo à respectiva necessidade de locação, não sendo permitida a
locação direta por meio da Ata de Registro de Preços;
7.4. O prazo para entrega dos veículos locados mensal, após assinatura do contrato será de até 90 (noventa)
dias. Para os carros que forem solicitados a adesivação, a empresa terá o prazo de 20 (vinte) dias a mais
para realizar o serviço, conforme prazo estabelecido no item 6.4 do anexo I do edital;
7.5. O prazo para entrega dos veículos locados por diárias, após assinatura do contrato será de até 48
(quarenta e oito) horas;
7.6. O período de locação inicia-se a partir da efetiva entrega do veículo locado à PMC, sendo o checklistcom a
data de entrega anexada aos respectivos contratos para conferência do prazo;
7.7. Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos veículos solicitados, a contratada entregará justificativa
escrita em no máximo 24 (vinte e quatro) horas contadas da emissão da ordem de fornecimento. A
justificativa será analisada pela contratante que tomará as providências necessárias para a adequação da
prestação do serviço;
7.8. A vigência dos contratos celebrados poderá ser revista a fim de garantir o cumprimento do período de
locação, respeitando-se o limite estabelecido pelo art. 57, II da Lei n. 8.666/93;
7.9. O primeiro pagamento referente à locação de cada veículo será feito 30 dias após o aceite da entrega pelo
contratante, independente da data de assinatura do contrato entre as partes;
7.10. Não serão aceitos pela contratante quaisquer tipos de restrições no uso dos veículos, assim como a
inclusão de quaisquer custos extras na locação dos mesmos;
7.11. O fornecimento do combustível será de responsabilidade da PMC;
7.12. A locação dos veículos objeto deste Instrumento Convocatório será sem motorista.
8. EXIGÊNCIAS DA LOCAÇÃO
8.1. Os veículos locados deverão ser entregues e recolhidos pela contratada na sede de cada Administração
direta e indireta da PMC, podendo também ocorrer em outras localidades previamente acordadas com o
fornecedor, desde que não acarretem ônus ao contratante;
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8.2. É de total responsabilidade da contratada todas as despesas com o transporte dos veículos locados até o
local indicado para a entrega, com taxas, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas
administrativas incidentes no preço apresentado na licitação;
8.3. A contratada deverá autorizar a instalação de dispositivos que permitem o controle do abastecimento nos
veículos locados, cuja responsabilidade pela instalação/ desinstalação será da contratante;
8.4. A contratada arcará com as despesas relativas ao emplacamento e licenciamento dos veículos durante o
período de locação e deverá manter atualizada a respectiva documentação (Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos), devendo o documento de porte obrigatório ser encaminhado para a contratante
dentro dos prazos legalmente estabelecidos, quando da sua primeira emissão ou durante a troca de
exercício.
8.5. No caso de veículos eventuais sem motorista, o uso do veículo será por um período de 24 (vinte e quatro)
horas;
8.6. No caso de locação de veículos eventuais com motorista entender-se-á por diária o período de 08 (oito)
horas;
8.7. Nos casos de locações fixas a unidade de fornecimento do objeto a ser licitado é mensal.
9. DA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS
9.1. Caberá à contratada, quando solicitada, providenciar a entrega dos veículos (exceto itens 2 e 3 do lote 01;
itens 2 e 3 do lote 02; itens 4 e 5 do lote 3, item 2 do lote 5 e item 3 do lote 6) caracterizados
institucionalmente, por meio de adesivação nas portas laterais e/ou em todo o veículo, dependendo da
necessidade, com o logotipo da Prefeitura Municipal de Caruaru e/ou das entidades Indiretas e/ou os
dizeres: “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”, conforme anexo B;
9.2. Os veículos dos itens 2 e 3 do lote 01; itens 2 e 3 do lote 02; itens 4 e 5 do lote 3, item 2 do lote 5 e item
3 do lote 6 que são destinados a DESTRA, possuem identificação visual própria, conforme anexo C.
9.3. Antes da confecção o CONTRATANTE deverá ser comunicado para avaliação da permanência ou alteração
dos modelos dos Anexos B e C, sem ônus para CONTRATANTE.
9.4. A contratada terá o prazo de até 20 (vinte) dias corridos, após a autorização da contratante para procede
com adesivação dos veículos.
9.5. A instalação/desinstalação de películas protetoras (insulfilmes), quando solicitado pelo Contratante, deverá
ser fornecida pela Contratada nos veículos locados.
10. DA RESPOSABILIDADE NA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS E SINISTROS
10.1. Todos os veículos locados deverão possuir seguro com cobertura total, para os casos de furto, roubo,
incêndio e colisão, sem limite de indenização;
10.2. Os veículos somente serão conduzidos por agentes públicos da PMC, ou formalmente autorizados por ela
para tal.
10.3. Toda a responsabilidade por dano, avaria de qualquer espécie, colisão, roubo, incêndio ou perda total que
ocorrer com o veículo dado em locação será de inteira e única responsabilidade da contratada, salvo os
casos em que o agente público tenha concorrido para tal, através de dolo ou culpa, o que somente será
apurado em processo administrativo interno.
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10.4. Em todas as ocorrências, avarias, acidentes, furto, roubo ou incêndio, independentemente de quem tiver
dado causa, os veículos deverão ser substituídos por outro do mesmo nível contratado, sem custo adicional
para o Contratante, de acordo com os prazos e quantitativos estabelecidos neste documento, não isentando
a responsabilidade objetiva do Município em reparar o dano caso haja a comprovação da culpa ou dolo do
agente público, mediante processo administrativo;
10.5. Não haverá por parte da contratante o pagamento de franquia por evento ocorrido, excetuando-se os casos
de sinistros decorrentes de culpa ou dolo do condutor.
10.5.1. A apuração da responsabilidade do condutor será objeto de competente processo administrativo,
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.
10.6. Para os casos previstos no item 7.5 do anexo I do edital, o valor da franquia não poderá exceder o valor
mensal da locação do veículo;
10.7. A contratada poderá abrir mão da cobrança do valor da franquia nos casos previstos no item 7.5 do anexo I
do edital, desobrigando o contratante de apuração de responsabilidade, porém isto não lhe trará vantagens
no processo licitatório, uma vez que esta receberá tratamento idêntico aos demais licitantes.
10.8. Será de responsabilidade da empresa contratada além do pagamento do Seguro, o pagamento do Imposto
sobre Veículos Automotores – IPVA e do Licenciamento, devendo ser apresentado a contratante o
comprovante de quitação dos mesmos.
11. DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
11.1. A empresa contratada, sempre que receber autuações de infração de trânsito referentes a veículos locados
pela contratante deverá encaminhá-las à contratante para que esta identifique o condutor responsável pela
infração;
11.1.1. A autuação de infração de trânsito deverá ser entregue a contratante em, no máximo, 10 (dez) dias
úteis, antes do prazo estabelecido pelo órgão de trânsito competente para identificação do
condutor;
11.1.2. As multas decorrentes de irregularidade do veículo serão de responsabilidade da contratada;
11.2. Caberá a contratante efetuar o pagamento de multas até o seu vencimento e encaminhar o comprovante de
pagamento à empresa contratada;
11.2.1. O pagamento de multas deverá ser feito obrigatoriamente pela contratante e nunca por meio de
reembolso à contratada.
12. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
12.1. Todos os veículos locados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva, sob
responsabilidade da contratada, devendo esta ser realizada na periodicidade e frequência recomendadas
pelos respectivos fabricantes e constantes do manual do proprietário de cada veículo;
12.2. As despesas com a manutenção preventiva, que abrangem a troca de peças, óleos/ lubrificantes, filtros e
demais suprimentos, incluindo troca ou reparo de pneus por desgaste natural ou avaria, bem como a mãode-obra para a realização de serviços, serão de responsabilidade da contratada;
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12.1.2. Cabendo a PMC proceder com ação regressiva contra o condutor ou outro meio legal se assim
desejar proceder;
12.2. Em caso de manutenções preventivas com indisponibilidade do veículo por um período de tempo superior a
06 (seis) horas, deverá haver substituição do veículo locado por veículo reserva, desde que o mesmo esteja
em perfeito estado de conservação, possua a mesma cor e tenha, no mínimo, as mesmas especificações
do veículo a ser substituído;
12.3. A Contratada deverá entregar, logo após a conclusão dos serviços de manutenção preventiva, os veículos
lavados e limpos interna e externamente, conforme foram entregues para a manutenção.
13.

DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

13.1. A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para substituição de um componente do
veículo por desgaste, defeito, quebra ou sinistro;
13.2. Deverá ser disponibilizada pela contratada assistência 24 (vinte quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana, para atendimento e socorro dos veículos locados;
13.3. Em caso de manutenções corretivas com indisponibilidade do veículo por um período de tempo superior a
06 (seis) horas, deverá haver substituição do veículo locado por veículo reserva, desde que o mesmo esteja
em perfeito estado de conservação, possua a mesma cor e tenha, no mínimo, as mesmas especificações
do veículo a ser substituído;
13.4. A contratada deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veículos locados, desobrigando o
contratante de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por defeitos, vícios aparentes ou
ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens;
13.5. As despesas com a manutenção que abrangem reparo por avaria, bem como a mão-de-obra para a
realização de serviços, serão de responsabilidade da contratada;
13.5.1. A contratada deverá ser ressarcida/reembolsada dos custos decorrentes da manutenção por
avarias que resultem de mau uso, desleixo ou negligência de condutores da PMC, desde que
comprovado o nexo causal e o dano através de apuração por meio de devido Processo
Administrativo;
13.5.2. Cabendo a PMC proceder com ação regressiva contra o condutor ou outro meio legal se assim
desejar proceder;
13.6. Constatada a perda total do veículo, com o qual ocorreu o sinistro, sua substituição definitiva pela
contratada deverá ocorrer num prazo máximo de 90 (noventa) dias, por veículo com as mesmas
especificações do veículo a ser substituído, estando disponível nesse período veículo reserva; nesteperíodo
deverá ser disponibilizado veículo reserva no prazo máximo de 12 (doze) horas com as mesmas
especificações do veículo.
13.7. A Contratada deverá entregar, logo após a conclusão dos serviços de manutenção corretiva, os veículos
lavados e limpos interna e externamente, conforme foram entregues para a manutenção.
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12.1.1. A contratada deverá ser ressarcida/reembolsada dos custos decorrentes da manutenção por
avarias que resultem de mau uso, desleixo ou negligência de condutores, desde que comprovado
o nexo causal e o dano através de apuração por meio de devido Processo Administrativo;

14.

DA RENOVAÇÃO DA FROTA

14.1. Os veículos locados não serão substituídos durante a execução do contrato, exceto nos casos previstos
neste Anexo I do edital;
14.2. Substituir os veículos, a cada 02 (dois) anos, por unidades “zero quilômetros” com as mesmas
características, caso haja prorrogação do contrato, para os lotes: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para os lotes: 10, 11, 12,
14, e 15, o tempo máximo de fabricação é de 30 (trinta) meses, devendo substituir para não ultrapassar
esse limite caso haja prorrogação do contrato.
14.3. Depois de se proceder com as devidas manutenções preventivas e corretivas, se for julgado inviável manter
os veículos locados que apresentarem novos vícios ou defeitos de fabricação, ou ainda, rendimento
insuficiente, poderão ser devolvidos, comprometendo-se a licitante vencedora, por sua conta, a substituí-los
por outros novos e em perfeito estado de utilização, de acordo com as especificações do edital e seus
anexos, sem que este fato acarrete qualquer ônus para a PMC;
14.4. Na hipótese de algum dos veículos locados apresentarem, por mais de 03 (três) vezes, em um prazo de 60
(sessenta) dias, problemas mecânicos ou que o uso do mesmo vier a comprometer a segurança dos
usuários, estará expressamente assegurado à contratante o direito de troca do veículo zero km;
15.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E CONTROLE DA EXECUÇÃO

15.1. Será designado como gestor do contrato o Sr. Henrique César Freire de Oliveira, matrícula 463337, bem
como o fiscal o Sr. Gleidson Carlos Soares, matrícula n° 464015 para acompanhar e fiscalizar o serviço dos
veículos, o qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso do contrato, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de
falhas ou defeitos observados;
15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.

DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

16.1. Promover o recebimento do objeto contratual nos prazos fixados para tal, o que em nenhuma hipótese
eximirá a Contratada da responsabilidade civil, administrativa, tributaria, trabalhista e penal.
16.2. Promover o pagamento na forma determinada neste instrumento.
16.3. Eventuais despesas extraordinárias, somente serão pagas desde que previamente motivada e autorizada
por esta Entidade em razão de necessidade de obediência da Lei.
16.4. Exigir cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.
16.5. Responsabilizar-se pelas eventuais multas sofridas em consequência do objeto locado, decorrentes de
infrações de trânsito, durante o período de contratação se comprovada a culpabilidade do condutor,
mediante apuração realizada por órgãos oficiais, e desde que a Contratada encaminhe a notificação de
infração e/ou a notificação de imposição de penalidade à Contratante no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, a contar do recebimento da notificação.
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16.6. Responsabilizar-se pela comunicação ao órgão de trânsito competente da identificação do condutor infrator,
conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro;
16.7. Responsabilizar-se, mediante ressarcimento, pelos danos aos veículos objetos do contrato, quando
devidamente comprovado em processo administrativo, o dolo ou culpa dos agentes públicos no fato
causador dos prejuízos;
16.7.1.

Ainda que o dano tenha sido decorrente de fato cuja culpabilidade do agente público seja
devidamente comprovada, a Contratada deverá cumprir fielmente os prazos de substituição dos
veículos;

16.7.2.

O agente público responsável pelos danos ressarcirá os prejuízos ao erário mediante a devida
ação regressiva.

16.8. Em caso de acidente, acionar o órgão de trânsito competente (municipal, estadual ou federal) e providenciar
o registro em Boletim de Ocorrência; e, caso haja vítima, acionar a Perícia do Instituto de Criminalística (IC)
para elaboração de laudo;
16.9. Encaminhar à Contratada a documentação do item anterior, juntamente com a cópia da Carteira Nacional
de Habilitação do condutor envolvido;
16.10. Designar gestor do contrato que será o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos
serviços e principal contato com a Contratada.
17.

DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES

17.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a:
17.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades
legais.
17.1.2. Comunicar à detentora da Ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte daquela.
17.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do veículolocado pela empresa Detentora da Ata, verificando a
conformidade dos itens entregues com as especificações registradas em Ata e com as quantidades
solicitadas na autorização de fornecimento.
17.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a
conformidade das entregas.
17.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Detentora da Ata.
18.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA / DETENTORA DA ATA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes:

18.1. A Contratada, além da disponibilização dos veículos necessários para a perfeita execução dos serviços
descritos neste Termo de Referência e da observância das obrigações previstas em lei e nas normas
aplicáveis, obriga-se, ainda, a:
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18.1.2. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos,
contribuições, taxas, seguros e outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários que
decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços a serem contratados;
18.1.3. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de prepostos
ou estranhos;
18.1.4. Responsabilizar-se por todos os ônus, relativos à prestação do serviço contratado;
18.1.5. Observar rigorosamente todas as especificações gerais, que originou esta contratação e de
sua proposta;
18.1.6. Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem
vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços ou em conexão com
estes, ainda que verificado o acidente em dependências da CONTRATANTE;
18.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorrência de
descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato, dispositivo legal ou
regulamento, por sua parte;
18.1.8. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva,
principalmente nos aspectos de controle e prazos previstos, inclusive recall dos fabricantes.
Quando em manutenção e de acordo com agendamento da Contratada o veículo deve ser
substituído por carro reserva, com as mesmas características, e em caso de impossibilidade
deverá ser descontado o valor da diária do veículo no faturamento mensal;
18.1.9. Não usar pneus recauchutados ou recondicionados;
18.1.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem previa
anuência do CONTRATANTE;
18.1.11. Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais
necessidades de conserto, substituição de veículos e viaturas, bem como qualquer ocorrência
em relação ao contrato;
18.1.12. Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta de
quaisquer pagamentos de tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e outros;
18.1.13. Arcar com as despesas relativas à manutenção preventiva e corretiva seja ela de qual origem
for;
18.1.14. Responsabiliza-se pelos serviços de remoção, despesa de guinchos, franquias de seguros,
bem como outras despesas relativas a veículos/viaturas sinistrados;
18.1.15. Entregar os veículos/viaturas locados com os seguintes itens, que já estão inclusos no valor
apresentado pela empresa:
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18.1.1. Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência da
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente
comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;

18.1.15.2. Sem combustível;
18.1.15.3. Devidamente licenciados;
18.1.15.4. Com os devidos equipamentos obrigatórios, segundo o Código de Transito
Brasileiro;
18.1.15.5. Serviço de urgência (chaveiro, reboque, pane e outros problemas que impossibilitem
a locomoção do veículos/viatura, com número de telefone e atendimento 24 horas,
inclusive no sábado, domingo e feriado, permitindo-se a subcontratação para os
serviços de reboque;
18.1.16. Os veículos deverão ser entregues com no mínimo 1/4 do tanque de combustível para
possibilitar o abastecimento do veículo no posto mais próximo de sua entrega.
18.1.17. Substituir em todas as ocorrências, avarias, acidentes, furto, roubo ou incêndio, os
veículos/viaturas por outro do mesmo nível contrato;
18.1.18. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos,
contribuições, taxas, seguros e outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários que
decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços a serem contratados.
18.1.19. Fornecer, em meio eletrônico (DOC, TXT, XLS, XML ou similar), listagem atualizada de todos
os veículos e/ou viaturas objeto da locação, quando solicitado pelo Contratante ou pela
Secretaria de Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contendo na listagem a Razão
Social do Contratante e da Contratada, placa dos veículos, ano, combustível, motorização, tipo,
modelo, fabricante, data da entrega de cada veículo ao Contratante e o valor mensal cobrado
por cada veículo locado;
18.1.20. Fornecer à Secretaria de Administração relatório em meio eletrônico (DOC ou similar) para os
e-mails disponibilizados pela SAD até o quinto dia útil do mês subsequente de toda e qualquer
nova contratação (contratos e/ou aditivos) celebrados entre o Contratante e a Contratada;
18.1.21. Não será permitido à Contratada se utilizar das instalações físicas, nem de mão de obra da
Contratante para a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou com
pequenos reparos ou avarias, seja ela de qual origem for, nos veículos e viaturas objeto da
locação.
18.1.22. Previsão de uma garagem no município;
18.1.23. Previsão de oficina mecânica no município de Caruaru para realizar as manutenções e reparos.
19.

DO PAGAMENTO

19.1. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura, recebimento
definitivo do objeto que deverá constar os serviços efetivamente prestados, contendo o atesto do servidor
responsável, observando-se o seguinte:
19.1.1. Além do atesto na Nota Fiscal ou Fatura devem ser apresentadas cópias das certidões válidas:
a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – comprovando regularidade com o
FGTS;
Teotônio Vilela, s/n, Centro, Caruaru/PE, CEP: 55.004-901
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18.1.15.1. Com quilometragem livre;

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à DívidaAtiva da
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
adjudicatária.
19.2. O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscal devidamente preenchida
e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do objeto;
19.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
19.4. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação.
Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.
19.5. A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o
pagamento, será devolvida à contratada, para correção e nesse caso o prazo de 30 (trinta) dias previsto,
será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva
regularização.
19.6. O pagamento será calculado de acordo com a quantidade de diárias utilizadas durante cada mês, levandose em consideração o tipo do veículo locado. Diante disso, somente se pagará a quantidade de diárias
efetivamente locadas.
19.6.1. No caso de locação de veículos eventuais com motorista entender-se-á por diária o período de
08(oito) horas;
19.6.2. Será cobrado 1/8h, por cada fração de horas que ultrapassar as 08(oito) horas das diárias das
locações dos veículos fora do estado;
19.6.3. Cada fração de hora extra paga a contratante terá disponível 48,75km que corresponde a
390/8 de km do total da franquia;
19.6.4. Para fins de pagamento as locações fora do estado com motorista, terão direito uma franquia
de 390km, para cada diária de 08(oito) horas;
19.6.5. A contratada deverá entregar o veiculo com o tanque cheio.
19.7. A CONTRATADA é responsável pelos pagamentos de quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato.
19.8. Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a qualquer atualização.
19.9. A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado no Contrato.
19.10. Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor da ARP.


Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso II, d
da Lei 8.666/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensão deverá estar
suficientemente comprovada através de documento(s).
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20.

DAS PENALIDADES

20.1. Se o contratado inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da lei 8.666/93, e ao pagamento
de multa nos seguintes termos:
20.1.1. Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;
20.1.2. Pela recusa em iniciar o fornecimento, caracterizada em cinco dias após o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;
20.1.3. Pela demora em corrigir falhas no fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação
da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento, por dia decorrido;
20.1.4. Pela recusa da contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa no
fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por
cento) do valor do fornecimento rejeitado;
20.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos
anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.
20.2.

As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o
seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

20.3.

Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 (impedimento de licitar e
contratar), sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais cominações legais, o
contratante ou licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em
conformidade com as hipóteses a seguir:
20.3.1. Não celebrar o contrato;
20.3.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida
para o certame;
20.3.3. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
20.3.4. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;
20.3.5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

20.4.

As sanções e penalidades previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pelas autoridades
competentes, assegurados ao contratado ou ao adjudicatário, o contraditório e a ampla defesa.

20.5.

As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das perdas e
danos cabíveis.

20.6.

A (s) importância (s) relativa (s) às multas; poderão ser descontadas dos pagamentos devidos à
contratada.

20.7.

O valor pertinente às multas aplicadas, face ao provimento de recurso será devolvido.
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A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da contratada, deverá cancelar a nota de
empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens precedentes.

20.9.

Serão aplicadas as sanções previstas na Lei 8.666/93 e no artigo 7º,da Lei 10.520/2002, a serem
determinadas pelo CONTRATANTE, quando da emissão do instrumento contratual ou outro que venha a
substituí-lo.

21.

DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

21.1. São participantes deste registro de preços todos os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo do
Município de Caruaru.
21.2. A(s) empresa(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preço oriunda deste certame deverá(ão) manter as
mesmas condições de especificação do veículo a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas
obrigações previstas neste registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste
registro de preços.
22.

DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

22.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos no
Decreto Municipal nº 012/2009.
22.2. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços,
devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, considerando
se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida à ordem de classificação.
22.3. Cabe ao Fornecedor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive
quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento
decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e
futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
22.4. Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem antes de solicitar adesão à Ata de Registro de Preços,
realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados.
22.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de
Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
22.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e
Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos Não Participantes que a aderirem.
23.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

23.1. Este Registro de Preços poderá ser cancelado a qualquer tempo por inobservância de qualquer de suas
cláusulas, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial e também, nos casos de Falência,
Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial ou Dissolução da Contratada, bem como da transferência
do presente Contrato, no todo ou em parte, imperícia, negligência ou imprudência durante a execução do
fornecimento, conforme preceitua a Seção V do capítulo III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
bem como nos termos do Decreto Municipal nº 012/2009, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
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20.8.

24.

DA SUCESSÃO

24.1. Este registro de preço obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta delas assumem a
responsabilidade pelo seu integral cumprimento.
25.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. Os casos omissos neste Instrumento serão resolvidos pelas normas contidas no Edital de Pregão para
Registros de Preços nº 001/2018 e nos termos da Legislação pertinente;
25.2. No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e contribuições), sejam
federais, estaduais e municipais, bem como frete, comissões, pessoal, embalagem, seguros, encargos
sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto, sejam de que natureza for.
25.3. O Fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições de
habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação.
26. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
26.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial Nº 002/2018-Registro
de Preços de nº. 001/2018 e seus anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se ainda à
proposta do Prestador Registrado.
27. DO FORO
27.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Caruaru-PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta
especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.
Caruaru/PE, 25 de julho de 2018.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Henrique César Freire de Oliveira
Secretário em Exercício

AVENIDA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI
Adams Herlem de Souza Santos – Representante
Fornecedor Registrado
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23.1.1. Empresa detentora não se aplicará o cancelamento por motivo de recuperação judicial, de que
trata o item anterior, caso a da ata já tenha tido o plano de recuperação homologado em juízo,
devendo este ser comprovado por certidão emitida pela instância judicial competente que
certifique que a empresa está apta econômica e financeiramente a cumprir com as obrigações
assumidas.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 018/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 007/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2018
O MUNICÍPIO DE CARUARU pessoa jurídica de direito público interno, sediado na Praça Senador Teotônio
Vilela, s/n, Centro, Caruaru-PE, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 10.091.536/0001-13, neste ato contratual
representada pela SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, através do Secretário em Exercício, Sr. Henrique
César Freire de Oliveira, brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado na Avenida Amazonas,
1020 - Bairro Universitário, Caruaru - PE, inscrito na Ordem dos Advogados/PE sob o nº. OAB: 22.508 e no
CPF sob o nº. 025.619.624-90, doravante denominado simplesmente Órgão Gerenciador considerando o
julgamento do Pregão Presencial nº 002/2018 para REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/18 homologado no dia
19/07/2018, conforme PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 007/2018, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS
ofertados pela empresa vencedora do certame, AKY SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 07.213.360/0001 –
10, com sede na Rua Rio Oceânico, n° 422, sala 01, CEP: 51.200-050, Imbiribeira, Recife/PE, aqui
representada pela sua proprietária, Sra. Marcela Elizabeth Ferreira de Almeida, brasileira, solteira,
empresária, RG n° 8.353.332 – SDS/PE e CPF sob o n° 082.673.464-22. Doravante denominada
simplesmente de Locadora Registrada; atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes as normas constantes da Lei Federal nº.
10.520/02; da Lei Complementar nº. 123/06; Lei Complementar 147/14 e da Lei nº. 8.666/93 e alterações
posteriores e mediante as condições a seguir expostas:
1.

DO OBJETO
1.1. Locação de veículos automotores para transporte de pessoas e pequenas cargas, com e sem
motorista, destinados ao uso da Administração direta e indireta do Município de Caruaru, de acordo
com as especificações, exigências e quantidades contidas neste instrumento e seus anexos. (Lotes:
IV, V, VI, X, XI, XII, XIV e XV).

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos
fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros
meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro de
preços preferência em igualdades de condições.
2.

DO PREÇO E REVISÃO

2.1. O Locador se compromete a locar o(s) item(ns) de acordo com os seguintes preços:
COTA RESERVADA - LOTE 04 – VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE
Item

1.

Especificação

Unidade

Quant.

Valor
unitário
mensal R$

Valor
Total
mensal R$

Valor
Total (12
Meses) R$

Veículo utilitário cabine dupla,
Carroceria longa – novo (0 km) - 04
portas laterais, ar condicionado, direção
hidráulica, acionamento elétrico dos vidros
das portas, tração 4X4, potência mínima
de 120 CV, capacidade mínima de carga
de 1.000 kg, tanque de combustível com
capacidade mínima para 70 litros, motor

UNID/
MÊS

1,00

5.590,00

5.590,00

67.080,00
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2.

55.200,00

COTA PRINCIPAL LIVRE CONCORRÊNCIA- LOTE 05 – VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA
Item
1.

2.

Especificação

Unidade

Quant.

Valor
unitário
mensal R$

Valor
Total
mensal R$

Veículo tipo motocicleta – novo (0 km) motorizada com no mínimo 300 CC,
fábrica nacional, com compartimento para
UNID/
5,00
1.200,00
6.000,00
transportar documentos (Baú), sem
MÊS
motorista, sem combustível. Com seguro
total.
Veículo tipo motocicleta para
motopatrulhamento – 300 CC, – novo (0
km)- com sirene, sinalização luminosa
da dianteira e traseira (estroboscípios),
UNID/
8,00
1.500,00
12.000,00
com compartimento para transporte de
MÊS
documentos (baú), seguro total, sem
motorista, Cor branca. Com identidade
visual DESTRA.
Total geral do lote: R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais)

Valor
Total (12
Meses) R$

72.000,00

144.000,00

COTA RESERVADA - LOTE 06 – VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA
Item
1.

Especificação

Unidade

Quant.

Valor
unitário
mensal R$

Valor
Total
mensal R$

Valor
Total (12
Meses) R$

Veículo tipo motocicleta – novo (0 km) Motor de um cilindro com no mínimo 124
cm³ de capacidade, com compartimento
para transportar documentos (Baú), sem

UNID/
MÊS

6,00

670,00

4.020,00

48.240,00
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diesel, com 04 cilindros em linha, 08
válvulas, mínimo de 2.998 cilindradas total;
carroceria longa, com km livre, sem
combustível, sem motorista, com todos os
itens de série, Cor branca. Com seguro
total. VEÍCULO VS 2, VR 1 E VR 2.
Veículo utilitário tipo Caminhonete –
novo (0 km) - no mínimo 1.6, 02 portas,
com tampa traseira com chaves, com pino
de reboque, grade protetora do Motor e
Cárter com capacidade para duas
pessoas, Acessórios obrigatórios,
UNID/
bicombustível, com todos os itens de série
2,00
2.300,00
4.600,00
MÊS
do veículo, sem motorista, sem
combustível. Veículos cuja carroceria é
projetada para o transporte de carga, com
o compartimento de carga aberto e isolado
do habitáculo dos passageiros; Com
seguro total. Cor branca.
Total geral do lote: R$ 122.280,00 (cento e vinte e dois mil e duzentos e oitenta reais)

2.

3.

14.400,00

36.000,00

COTA RESERVADA - LOTE 10 – VEÍCULOS LEVES (DIÁRIAS)
Item

1.

2.

Especificação
Veículo – com no máximo 01 (um) ano
de uso- com 04 (quatro) portas laterais 1.0 HATCH, capacidade para cinco
pessoas, ar condicionado. Direção
hidráulica ou elétrica, acionamento elétrico
dos vidros das portas, rádio AM/FM com
CD Player, travas elétricas, bicombustível,
motor com no mínimo 1.0 cilindradas,
potências mínima de 70 CV, com
quilometragem livre, todos os itens de
série do veículo, grade protetora do motor
e cárter; acessórios obrigatórios (cinto de
segurança, três pontas, extintor, estepe,
chave de roda, macaco e triângulo); sem
motorista, sem combustível. Máximo 30
(trinta) meses de fabricação (seminovos).
Com seguro total. VEÍCULO VS 1 E VS 2
Veículo Sedan – com no máximo 01
(um) ano de uso- com 04 (quatro) portas,
ar condicionado, direção hidráulica,
acionamento elétrico dos vidros das
portas, espelhos retrovisores elétricos,
rádio AM/FM com CD Player, travas
elétricas, bi-combustível, motor com no
mínino 1.8 de cilindradas, com
quilometragem livre, carro do ano de
locação com no máximo mil quilômetros

Unidade

Quant.

Valor
unitário R$

Valor Total R$

DIÁRIA

40

89,00

3.560,00

DIÁRIA

25

220,00

5.500,00
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motorista, sem combustível, quatro
tempos, potência mínima de 11 CV,
tanque de combustível com capacidade
mínima para 10 litros, partida elétrica. Com
seguro total. VEÍCULO VS 1 E VS 2.
Veículo tipo motocicleta – novo (0 km) motorizada com no mínimo 300 CC,
fábrica nacional, com compartimento para
UNID/
1,00
1.200,00
1.200,00
transportar documentos (Baú), sem
MÊS
motorista, sem combustível. Com seguro
total.
Veículo tipo motocicleta para
motopatrulhamento – 300 CC, – novo (0
km)- com sirene, sinalização luminosa
da dianteira e traseira (estroboscípios),
UNID/
2,00
1.500,00
3.000,00
com compartimento para transporte de
MÊS
documentos (baú), seguro total, sem
motorista, Cor branca. Com identidade
visual DESTRA.
Total geral do lote: R$ 98.640,00 (noventa e oito mil e seiscentos e quarenta reais)

COTA RESERVADA - LOTE 11 – VEÍCULOS BLINDADOS (DIÁRIAS)
Item

1.

Especificação

Unidade

Quant.

Valor
unitário R$

Valor Total R$

Veículo Sedan – com no máximo 01
(um) ano de uso- com 04 (quatro) portas,
capacidade para cinco pessoas, ar
condicionado, direção hidráulica,
acionamento elétrico dos vidros das
portas, espelhos retrovisores elétricos,
rádio AM/FM com CD Player, travas
elétricas, movido bi-combustível, motor
com no mínino 1.8 de cilindradas, tipo
Sedan Executivo de luxo, com
blindagem, no nível III-A, incluindo
DIÁRIA
25
1.155,00
28.875,00
pneus, lataria e vidros. Com
quilometragem livre, carro do ano de
locação, todos os itens de série do veículo,
grade protetora de motor e cárter;
acessórios obrigatórios (cinto de
segurança, três pontas, extintor, estepe,
chave de roda, macaco e triângulo); com
arbaig, sem combustível e com seguro
total. Máximo 30 (trinta) meses de
fabricação (seminovos).
Total geral do lote: R$ 28.875,00 (vinte e oito mil e oitocentos e setenta e cinco reais)
COTA RESERVADA - LOTE 12 – VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE (DIÁRIAS)

Item

Especificação

Unidade

Quant.

Valor
unitário R$

Valor Total R$

1.

Veículo SUV 07 lugares – com no
máximo 01 (um) ano de uso - 05 (cinco)
portas; potência mínima 200 CV; Direção
hidráulica ou elétrica; Transmissão
automática; tração 4x4 com acionamento
eletrônico; Ar condicionado integrado;
Rádio AM/FM estéreo com CD Player;
Sistema central de travas elétricas;
Acionamento elétrico dos vidros das quatro
portas e dos retrovisores externos; Protetor
de cárter instalado (Versão 4x4). Freio

DIÁRIA

25

1.400,00

35.000,00

Teotônio Vilela, s/n, Centro, Caruaru/PE, CEP: 55.004-901
4/21

Documento Assinado Digitalmente por: GILMAR DE ARAUJO OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd985895-0c86-4cc8-b8e7-a04750ddf002

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
rodados, todos os itens de série do
veículo, grade protetora de motor e cárter;
acessórios obrigatórios (cinto de
segurança, três pontas, extintor, estepe,
chave de roda, macaco e triângulo); sem
motorista, sem combustível e com seguro
total. Máximo 30 (trinta) meses de
fabricação (seminovos). Com seguro total.
Veículo VR2 e VS1
Total geral do lote: R$ 9.060,00 (nove mil e sessenta reais)

COTA RESERVADA- LOTE 14 – VEÍCULOS PESADOS (DIÁRIA)
Item

Especificação

Unidade

Quant.

Valor
unitário R$

Valor Total R$

Veículo Caminhão (tipo trucado) com
motorização eletrônica de no mínimo
220 CV; motor diesel controle automático
de velocidade sistema de diagnóstico de
falhas; eixo traseiro de dupla velocidade,
com duas opções de relação; freios
equipados com válvulas sensível a carga e
filtro secador de ar, motor a diesel, 6
cilindros em linha, torque máximo 820 Nm.
06 marchas a frente e 01 a ré, banco de
motorista com múltipla regulagem,
acionamento hidráulico, servo-assistido,
eixo traseiro com redução (dupla
velocidade), direção hidráulica. Ar
1.
condicionado, tacógrafo, todos os itens de
DIÁRIA
15
1.080,99
16.214,85
série do veículo, grade protetora do motor
e cárter; com casa mata; carroceria longa
máxima permitida - fechada tipo graneleiro;
forrada em zinco, com caixa para
ferramenta em alumínio na largura da
carroceria, com no mínimo 50 cm de
altura; equipado com poliguindastemulticaçamba; acessórios obrigatórios (cinto de
segurança, três pontas extintor, estepe,
chave de roda, macaco e triângulo); sem
combustível. Máximo 30 (trinta) meses de
fabricação (seminovos). Capacidade de
carga mínima de 4.000 kg. Com seguro
total. VEÍCULO VS 3
Total geral do lote: R$ 16.214,85 (dezesseis mil e duzentos e catorze reais e oitenta e cinco centavos)
COTA RESERVADA - LOTE 15 – LOCAÇÃO FORA DO ESTADO COM MOTORISTA (DIÁRIA)
Item

1.

Especificação

Unidade

Quant.

Valor
unitário R$

Valor Total R$

Veículo SUV 07 lugares – com no
máximo 01 (um) ano de uso - 05 (cinco)
portas; potência mínima 200 CV; Direção
hidráulica ou elétrica; Transmissão
automática; tração 4x4 com acionamento
eletrônico; Ar condicionado integrado;
Rádio AM/FM estéreo com CD Player;
Sistema central de travas elétricas;

DIÁRIA

8

2.490,00

19.920,00
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traseiro ABS; Air bag para Motorista e
passageiro; faróis de milha. Sem motorista.
Máximo 30 (trinta) meses de fabricação
(seminovos). Com seguro total.
Total geral do lote: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

2.

3.

4.

DIÁRIA

8

2.157,00

17.256,00

DIÁRIA

25

2.300,00

57.500,00

DIÁRIA

25

2.500,00

62.500,00
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Acionamento elétrico dos vidros das quatro
portas e dos retrovisores externos; Protetor
de cárter instalado (Versão 4x4). Freio
traseiro ABS; Air bag para Motorista e
passageiro; faróis de milha. Sem motorista.
Máximo 30 (trinta) meses de fabricação
(seminovos). Com seguro total. (VEÍCULO
EVENTUAL – FORA DO ESTADO – COM
MOTORISTA).
Veículo Sedan – com no máximo 01
(um) ano de uso- com 04 (quatro) portas,
ar condicionado, direção hidráulica,
acionamento elétrico dos vidros das
portas, espelhos retrovisores elétricos,
rádio AM/FM com CD Player, travas
elétricas, bi-combustível, motor com no
mínino 1.8 de cilindradas, com
quilometragem livre, carro do ano de
locação com no máximo mil quilômetros
rodados, todos os itens de série do
veículo, grade protetora de motor e cárter;
acessórios obrigatórios (cinto de
segurança, três pontas, extintor, estepe,
chave de roda, macaco e triângulo); sem
motorista, sem combustível e com seguro
total. Máximo 30 (trinta) meses de
fabricação (seminovos). Com seguro total.
Veículo VR2 (VEÍCULO EVENTUAL –
FORA DO ESTADO – COM
MOTORISTA).
Veículo – com no máximo 01 (um) ano
de uso- com 04 (quatro) portas laterais 1.0 HATCH, capacidade para cinco
pessoas, ar condicionado. Direção
hidráulica ou elétrica, acionamento elétrico
dos vidros das portas, rádio AM/FM com
CD Player, travas elétricas, bicombustível,
motor com no mínimo 1.0 cilindradas,
potências mínima de 70 CV, com
quilometragem livre, todos os itens de
série do veículo, grade protetora do motor
e cárter; acessórios obrigatórios (cinto de
segurança, três pontas, extintor, estepe,
chave de roda, macaco e triângulo); sem
motorista, sem combustível. Máximo 30
(trinta) meses de fabricação (seminovos).
Com seguro total. VEÍCULO VS 1 E VS 2.
(VEÍCULO EVENTUAL – FORA DO
ESTADO – COM MOTORISTA).
Veículo MINIVAN – com no máximo 01
(um) ano de uso- motor 1.4 CC ou
superior, com quatro portas, com direção
hidráulica ou elétrica, ar condicionado,

Perfazendo o valor global de R$ 683.245,85 (seiscentos e oitenta e três mil e duzentos e quarenta e
cinco reais e oitenta e cinco centavos).
2.2.

O preço a ser praticado está devidamente registrado neste instrumento e é considerado completo, ou
seja, abrange todos os encargos de natureza tributária, previdenciária, transporte ou de qualquer outra
forma,
que
direta
ou
indiretamente
possam
incidir
sobre
o
produto;
O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrito nesta Ata de
Registro de Preço ofertado no Pregão Presencial nº 002/2018, de acordo com a ordem de classificação
das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de
validade do registro.

2.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
o Órgão Gerenciador deve convocar os Locadores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
2.4. Os Locadores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado devem ser
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
2.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Locador não puder
comprovadamente cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador pode:
2.5.1. Liberar o Locador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
locação, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados;
2.5.2. Convocar os demais Locadores para assegurar igual oportunidade de negociação.
2.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços ou dos itens correspondentes do referido locador, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
3.

DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. São participantes deste registro de preços a administração pública direta e indireta do Município de
Caruaru.
3.2. A empresa Detentora da Ata de Registro de Preço oriunda deste certame deverá manter as mesmas
condições de especificação do veículo a ser locado, bem como a observância de todas as suas
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motor diesel, com capacidade mínima 7
pessoas, com ar-condicionado, potência
mínima 85 CV, bicombustível, todos os
itens de série do veículo, grade protetora
do Motor e Cárter, acessórios obrigatórios,
bicombustível, com todos os itens de série
do veículo, sem motorista, sem
combustível. Máximo 30 (trinta) meses de
fabricação (seminovos). Com seguro total.
VEÍCULO VS1. (VEÍCULO EVENTUAL –
FORA DO ESTADO – COM
MOTORISTA).
Total geral do lote: R$ 157.176,00 (cento e cinquenta e sete mil e cento e setenta e seis reais)

4.

DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

4.1.

Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos
no Decreto Municipal nº 012/2009.

4.2.

Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços,
devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão,
considerando se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Locadores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

4.3.

Cabe ao Locador da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive
quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não dalocação
decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes
e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

4.4.

Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem, antes de solicitar adesão à Ata de Registro de Preços,
realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados.

4.5.

As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados
na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

4.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão
Gerenciador e Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos Não Participantes que a
aderirem.
5.

DA CONVOCAÇÃO PARA AS ASSINATURAS DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇO

5.1.

A Detentora da Ata terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da notificação, para assinar o
Contrato e até 15 (quinze) dias corridos para entregar o objeto adjudicado, conforme as especificações
e quantitativos propostos, nos termos das contratações levadas a efeito;

5.2.

A recusa injustificada da empresa Detentora da Ata em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no item anterior, acarretará a aplicação das
penalidades legalmente estabelecidas.

5.3. A contratação será precedida da emissão de Nota de Empenho, sendo convocado o adjudicatário para
assinatura do termo de contrato.
5.4.

No ato da contratação, se for o caso, a empresa Detentora da Ata deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato
em nome da empresa.

6.

DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA
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8/21

Documento Assinado Digitalmente por: GILMAR DE ARAUJO OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd985895-0c86-4cc8-b8e7-a04750ddf002

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
obrigações previstas neste registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste
registro de preços.

A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, contadas da
publicação do extrato da Ata em Diário Oficial, a partir de quando a Detentora da Ata se obriga a garantir
o objeto e os preços registrados durante esse período.

6.2.

Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/1993, quando o locador será
convocado para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena
de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, e
subsequentes alterações.

6.3.

Em sendo formalizado o contrato, tendo em vista o disposto no item anterior, ele terá vigência de 12
(doze) meses a partir de sua assinatura.

6.4.

Qualquer solicitação de prorrogação de prazos previstos neste registro de preços, somente será
analisada, se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

6.5.

Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da convocação para a assinatura do contrato
ou se recuse a assiná-lo nas condições estabelecidas na proposta aceita, poderão ser convocados para
assinar a Ata de Registro de Preços os participantes remanescentes, observada a ordem de
classificação, em igual prazo e nas mesmas condições, obsevados os artigos Decreto Municipal nº
012/2009, ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções previstas neste documento,e no art. 7º da
Lei Federal 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório.

7.

DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA

7.1. A presente locação de veículos destina-se ao atendimento da demanda contínua de transporte da PMC
para a prestação de serviços públicos permanentes ou de longa duração;
7.2. O período de locação de cada veículo será de até 12 (doze) meses, procedendo-se com a renovação da
frota ao final deste período devido às depreciações, podendo ser acordado prazos inferiores entre
contratantes e contratada, desde que não acarrete ônus aos contratantes;
7.3. Serão firmados contratos conforme for surgindo à respectiva necessidade de locação, não sendo
permitida a locação direta por meio da Ata de Registro de Preços;
7.4. O prazo para entrega dos veículos locados mensal, após assinatura do contrato será de até 90
(noventa) dias. Para os carros que forem solicitados a adesivação, a empresa terá o prazo de 20 (vinte)
dias a mais para realizar o serviço, conforme prazo estabelecido no item 6.4 do anexo I do edital;
7.5. O prazo para entrega dos veículos locados por diárias, após assinatura do contrato será de até 48
(quarenta e oito) horas;
7.6. O período de locação inicia-se a partir da efetiva entrega do veículo locado à PMC, sendo o checklistcom
a data de entrega anexada aos respectivos contratos para conferência do prazo;
7.7. Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos veículos solicitados, a contratada entregará justificativa
escrita em no máximo 24 (vinte e quatro) horas contadas da emissão da ordem de fornecimento. A
justificativa será analisada pela contratante que tomará as providências necessárias para a adequação
da prestação do serviço;
7.8. A vigência dos contratos celebrados poderá ser revista a fim de garantir o cumprimento do período de
locação, respeitando-se o limite estabelecido pelo art. 57, II da Lei n. 8.666/93;
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6.1.

7.10. Não serão aceitos pela contratante quaisquer tipos de restrições no uso dos veículos, assim como a
inclusão de quaisquer custos extras na locação dos mesmos;
7.11. O fornecimento do combustível será de responsabilidade da PMC;
7.12. A locação dos veículos objeto deste Instrumento Convocatório será sem motorista.
8. EXIGÊNCIAS DA LOCAÇÃO
8.1. Os veículos locados deverão ser entregues e recolhidos pela contratada na sede de cada Administração
direta e indireta da PMC, podendo também ocorrer em outras localidades previamente acordadas com
o fornecedor, desde que não acarretem ônus ao contratante;
8.2. É de total responsabilidade da contratada todas as despesas com o transporte dos veículos locados até
o local indicado para a entrega, com taxas, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas
administrativas incidentes no preço apresentado na licitação;
8.3. A contratada deverá autorizar a instalação de dispositivos que permitem o controle do abastecimento
nos veículos locados, cuja responsabilidade pela instalação/ desinstalação será da contratante;
8.4. A contratada arcará com as despesas relativas ao emplacamento e licenciamento dos veículos durante
o período de locação e deverá manter atualizada a respectiva documentação (Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos), devendo o documento de porte obrigatório ser encaminhado para a
contratante dentro dos prazos legalmente estabelecidos, quando da sua primeira emissão ou durante a
troca de exercício.
8.5. No caso de veículos eventuais sem motorista, o uso do veículo será por um período de 24 (vinte e
quatro) horas;
8.6. No caso de locação de veículos eventuais com motorista entender-se-á por diária o período de 08
(oito) horas;
8.7. Nos casos de locações fixas a unidade de fornecimento do objeto a ser licitado é mensal.
9. DA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS
9.1. Caberá à contratada, quando solicitada, providenciar a entrega dos veículos (exceto itens 2 e 3 do lote
01; itens 2 e 3 do lote 02; itens 4 e 5 do lote 3, item 2 do lote 5 e item 3 do lote 6) caracterizados
institucionalmente, por meio de adesivação nas portas laterais e/ou em todo o veículo, dependendo da
necessidade, com o logotipo da Prefeitura Municipal de Caruaru e/ou das entidades Indiretas e/ou os
dizeres: “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”, conforme anexo B;
9.2. Os veículos dos itens 2 e 3 do lote 01; itens 2 e 3 do lote 02; itens 4 e 5 do lote 3, item 2 do lote 5 e
item 3 do lote 6 que são destinados a DESTRA, possuem identificação visual própria, conforme anexo
C.
9.3. Antes da confecção o CONTRATANTE deverá ser comunicado para avaliação da permanência ou
alteração dos modelos dos Anexos B e C, sem ônus para CONTRATANTE.
9.4. A contratada terá o prazo de até 20 (vinte) dias corridos, após a autorização da contratante para procede
com adesivação dos veículos.
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7.9. O primeiro pagamento referente à locação de cada veículo será feito 30 dias após o aceite da entrega
pelo contratante, independente da data de assinatura do contrato entre as partes;

9.5. A instalação/desinstalação de películas protetoras (insulfilmes), quando solicitado pelo Contratante,
deverá ser fornecida pela Contratada nos veículos locados.
10. DA RESPOSABILIDADE NA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS E SINISTROS
10.1. Todos os veículos locados deverão possuir seguro com cobertura total, para os casos de furto, roubo,
incêndio e colisão, sem limite de indenização;
10.2. Os veículos somente serão conduzidos por agentes públicos da PMC, ou formalmente autorizados por
ela para tal.
10.3. Toda a responsabilidade por dano, avaria de qualquer espécie, colisão, roubo, incêndio ou perda total
que ocorrer com o veículo dado em locação será de inteira e única responsabilidade da contratada,
salvo os casos em que o agente público tenha concorrido para tal, através de dolo ou culpa, o que
somente será apurado em processo administrativo interno.
10.4. Em todas as ocorrências, avarias, acidentes, furto, roubo ou incêndio, independentemente de quem tiver
dado causa, os veículos deverão ser substituídos por outro do mesmo nível contratado, sem custo
adicional para o Contratante, de acordo com os prazos e quantitativos estabelecidos neste documento,
não isentando a responsabilidade objetiva do Município em reparar o dano caso haja a comprovação
da culpa ou dolo do agente público, mediante processo administrativo;
10.5. Não haverá por parte da contratante o pagamento de franquia por evento ocorrido, excetuando-se os
casos de sinistros decorrentes de culpa ou dolo do condutor.
10.5.1. A apuração da responsabilidade do condutor será objeto de competente processo
administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.
10.6. Para os casos previstos no item 7.5 do anexo I do edital, o valor da franquia não poderá exceder o valor
mensal da locação do veículo;
10.7. A contratada poderá abrir mão da cobrança do valor da franquia nos casos previstos no item 7.5 do
anexo I do edital, desobrigando o contratante de apuração de responsabilidade, porém isto não lhe trará
vantagens no processo licitatório, uma vez que esta receberá tratamento idêntico aos demais licitantes.
10.8. Será de responsabilidade da empresa contratada além do pagamento do Seguro, o pagamento do
Imposto sobre Veículos Automotores – IPVA e do Licenciamento, devendo ser apresentado a
contratante o comprovante de quitação dos mesmos.
11. DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
11.1. A empresa contratada, sempre que receber autuações de infração de trânsito referentes a veículos
locados pela contratante deverá encaminhá-las à contratante para que esta identifique o condutor
responsável pela infração;
11.1.1. A autuação de infração de trânsito deverá ser entregue a contratante em, no máximo, 10 (dez)
dias úteis, antes do prazo estabelecido pelo órgão de trânsito competente para identificação
do condutor;
11.1.2. As multas decorrentes de irregularidade do veículo serão de responsabilidade da contratada;
11.2. Caberá a contratante efetuar o pagamento de multas até o seu vencimento e encaminhar o comprovante
de pagamento à empresa contratada;
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11.2.1. O pagamento de multas deverá ser feito obrigatoriamente pela contratante e nunca por meio
de reembolso à contratada.
12. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
12.1. Todos os veículos locados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva, sob
responsabilidade da contratada, devendo esta ser realizada na periodicidade e frequência
recomendadas pelos respectivos fabricantes e constantes do manual do proprietário de cada veículo;
12.2. As despesas com a manutenção preventiva, que abrangem a troca de peças, óleos/ lubrificantes, filtros
e demais suprimentos, incluindo troca ou reparo de pneus por desgaste natural ou avaria, bem como a
mão-de-obra para a realização de serviços, serão de responsabilidade da contratada;
12.1.1. A contratada deverá ser ressarcida/reembolsada dos custos decorrentes da manutenção por
avarias que resultem de mau uso, desleixo ou negligência de condutores, desde que
comprovado o nexo causal e o dano através de apuração por meio de devido Processo
Administrativo;
12.1.2. Cabendo a PMC proceder com ação regressiva contra o condutor ou outro meio legal se assim
desejar proceder;
12.2. Em caso de manutenções preventivas com indisponibilidade do veículo por um período de tempo
superior a 06 (seis) horas, deverá haver substituição do veículo locado por veículo reserva, desde que
o mesmo esteja em perfeito estado de conservação, possua a mesma cor e tenha, no mínimo, as
mesmas especificações do veículo a ser substituído;
12.3. A Contratada deverá entregar, logo após a conclusão dos serviços de manutenção preventiva, os
veículos lavados e limpos interna e externamente, conforme foram entregues para a manutenção.
13.

DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

13.1. A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para substituição de um componente do
veículo por desgaste, defeito, quebra ou sinistro;
13.2. Deverá ser disponibilizada pela contratada assistência 24 (vinte quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana, para atendimento e socorro dos veículos locados;
13.3. Em caso de manutenções corretivas com indisponibilidade do veículo por um período de tempo superior
a 06 (seis) horas, deverá haver substituição do veículo locado por veículo reserva, desde que o mesmo
esteja em perfeito estado de conservação, possua a mesma cor e tenha, no mínimo, as mesmas
especificações do veículo a ser substituído;
13.4. A contratada deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veículos locados, desobrigando
o contratante de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por defeitos, vícios aparentes ou
ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens;
13.5. As despesas com a manutenção que abrangem reparo por avaria, bem como a mão-de-obra para a
realização de serviços, serão de responsabilidade da contratada;
13.5.1. A contratada deverá ser ressarcida/reembolsada dos custos decorrentes da manutenção por
avarias que resultem de mau uso, desleixo ou negligência de condutores da PMC, desde que
comprovado o nexo causal e o dano através de apuração por meio de devido Processo
Administrativo;
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13.5.2. Cabendo a PMC proceder com ação regressiva contra o condutor ou outro meio legal se
assim desejar proceder;
13.6. Constatada a perda total do veículo, com o qual ocorreu o sinistro, sua substituição definitiva pela
contratada deverá ocorrer num prazo máximo de 90 (noventa) dias, por veículo com as mesmas
especificações do veículo a ser substituído, estando disponível nesse período veículo reserva;
nesteperíodo deverá ser disponibilizado veículo reserva no prazo máximo de 12 (doze) horas com as
mesmas especificações do veículo.
13.7. A Contratada deverá entregar, logo após a conclusão dos serviços de manutenção corretiva, os veículos
lavados e limpos interna e externamente, conforme foram entregues para a manutenção.
14.

DA RENOVAÇÃO DA FROTA

14.1. Os veículos locados não serão substituídos durante a execução do contrato, exceto nos casos previstos
neste Anexo I do edital;
14.2. Substituir os veículos, a cada 02 (dois) anos, por unidades “zero quilômetros” com as mesmas
características, caso haja prorrogação do contrato, para os lotes: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para os lotes: 10, 11,
12, 14, e 15, o tempo máximo de fabricação é de 30 (trinta) meses, devendo substituir para não
ultrapassar esse limite caso haja prorrogação do contrato.
14.3. Depois de se proceder com as devidas manutenções preventivas e corretivas, se for julgado inviável
manter os veículos locados que apresentarem novos vícios ou defeitos de fabricação, ou ainda,
rendimento insuficiente, poderão ser devolvidos, comprometendo-se a licitante vencedora, por sua
conta, a substituí-los por outros novos e em perfeito estado de utilização, de acordo com as
especificações do edital e seus anexos, sem que este fato acarrete qualquer ônus para a PMC;
14.4. Na hipótese de algum dos veículos locados apresentarem, por mais de 03 (três) vezes, em um prazo
de 60 (sessenta) dias, problemas mecânicos ou que o uso do mesmo vier a comprometer a segurança
dos usuários, estará expressamente assegurado à contratante o direito de troca do veículo zero km;
15.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E CONTROLE DA EXECUÇÃO

15.1. Será designado como gestor do contrato o Sr. Henrique César Freire de Oliveira, matrícula 463337,
bem como o fiscal o Sr. Gleidson Carlos Soares, matrícula n° 464015 para acompanhar e fiscalizar o
serviço dos veículos, o qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário
à regularização de falhas ou defeitos observados;
15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;
16.

DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

16.1. Promover o recebimento do objeto contratual nos prazos fixados para tal, o que em nenhuma hipótese
eximirá a Contratada da responsabilidade civil, administrativa, tributaria, trabalhista e penal.
16.2. Promover o pagamento na forma determinada neste instrumento.
16.3. Eventuais despesas extraordinárias, somente serão pagas desde que previamente motivada e
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16.4. Exigir cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.
16.5. Responsabilizar-se pelas eventuais multas sofridas em consequência do objeto locado, decorrentes de
infrações de trânsito, durante o período de contratação se comprovada a culpabilidade do condutor,
mediante apuração realizada por órgãos oficiais, e desde que a Contratada encaminhe a notificação de
infração e/ou a notificação de imposição de penalidade à Contratante no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, a contar do recebimento da notificação.
16.6. Responsabilizar-se pela comunicação ao órgão de trânsito competente da identificação do condutor
infrator, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro;
16.7. Responsabilizar-se, mediante ressarcimento, pelos danos aos veículos objetos do contrato, quando
devidamente comprovado em processo administrativo, o dolo ou culpa dos agentes públicos no fato
causador dos prejuízos;
16.7.1.

Ainda que o dano tenha sido decorrente de fato cuja culpabilidade do agente público seja
devidamente comprovada, a Contratada deverá cumprir fielmente os prazos de substituição
dos veículos;

16.7.2.

O agente público responsável pelos danos ressarcirá os prejuízos ao erário mediante a
devida ação regressiva.

16.8. Em caso de acidente, acionar o órgão de trânsito competente (municipal, estadual ou federal) e
providenciar o registro em Boletim de Ocorrência; e, caso haja vítima, acionar a Perícia do Instituto de
Criminalística (IC) para elaboração de laudo;
16.9. Encaminhar à Contratada a documentação do item anterior, juntamente com a cópia da Carteira
Nacional de Habilitação do condutor envolvido;
16.10. Designar gestor do contrato que será o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução
dos serviços e principal contato com a Contratada.
17.

DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES

17.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a:
17.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das
formalidades legais.
17.1.2. Comunicar à detentora da Ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte daquela.
17.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do veículolocado pela empresa Detentora da Ata, verificando
a conformidade dos itens entregues com as especificações registradas em Ata e com as
quantidades solicitadas na autorização de fornecimento.
17.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a
conformidade das entregas.
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autorizada por esta Entidade em razão de necessidade de obediência da Lei.

18.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA / DETENTORA DA ATA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as
seguintes:

18.1. A Contratada, além da disponibilização dos veículos necessários para a perfeita execução dos serviços
descritos neste Termo de Referência e da observância das obrigações previstas em lei e nas normas
aplicáveis, obriga-se, ainda, a:
18.1.1. Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência
da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente
comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
18.1.2. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos,
contribuições, taxas, seguros e outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários
que decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços a serem contratados;
18.1.3. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de
prepostos ou estranhos;
18.1.4. Responsabilizar-se por todos os ônus, relativos à prestação do serviço contratado;
18.1.5. Observar rigorosamente todas as especificações gerais, que originou esta contratação e
de sua proposta;
18.1.6. Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem
vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços ou em conexão com
estes, ainda que verificado o acidente em dependências da CONTRATANTE;
18.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em
decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato, dispositivo
legal ou regulamento, por sua parte;
18.1.8. Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva,
principalmente nos aspectos de controle e prazos previstos, inclusive recall dos fabricantes.
Quando em manutenção e de acordo com agendamento da Contratada o veículo deve ser
substituído por carro reserva, com as mesmas características, e em caso de
impossibilidade deverá ser descontado o valor da diária do veículo no faturamento mensal;
18.1.9. Não usar pneus recauchutados ou recondicionados;
18.1.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem previa
anuência do CONTRATANTE;
18.1.11. Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais
necessidades de conserto, substituição de veículos e viaturas, bem como qualquer
ocorrência em relação ao contrato;
18.1.12. Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta de
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17.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Detentora da Ata.

18.1.13. Arcar com as despesas relativas à manutenção preventiva e corretiva seja ela de qual
origem for;
18.1.14. Responsabiliza-se pelos serviços de remoção, despesa de guinchos, franquias de seguros,
bem como outras despesas relativas a veículos/viaturas sinistrados;
18.1.15. Entregar os veículos/viaturas locados com os seguintes itens, que já estão inclusos no valor
apresentado pela empresa:
18.1.15.1. Com quilometragem livre;
18.1.15.2. Sem combustível;
18.1.15.3. Devidamente licenciados;
18.1.15.4. Com os devidos equipamentos obrigatórios, segundo o Código de Transito
Brasileiro;
18.1.15.5. Serviço de urgência (chaveiro, reboque, pane e outros problemas que
impossibilitem a locomoção do veículos/viatura, com número de telefone e
atendimento 24 horas, inclusive no sábado, domingo e feriado, permitindo-se a
subcontratação para os serviços de reboque;
18.1.16. Os veículos deverão ser entregues com no mínimo 1/4 do tanque de combustível para
possibilitar o abastecimento do veículo no posto mais próximo de sua entrega.
18.1.17. Substituir em todas as ocorrências, avarias, acidentes, furto, roubo ou incêndio, os
veículos/viaturas por outro do mesmo nível contrato;
18.1.18. Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos,
contribuições, taxas, seguros e outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários
que decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços a serem contratados.
18.1.19. Fornecer, em meio eletrônico (DOC, TXT, XLS, XML ou similar), listagem atualizada de
todos os veículos e/ou viaturas objeto da locação, quando solicitado pelo Contratante ou
pela Secretaria de Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contendo na listagem
a Razão Social do Contratante e da Contratada, placa dos veículos, ano, combustível,
motorização, tipo, modelo, fabricante, data da entrega de cada veículo ao Contratante e o
valor mensal cobrado por cada veículo locado;
18.1.20. Fornecer à Secretaria de Administração relatório em meio eletrônico (DOC ou similar) para
os e-mails disponibilizados pela SAD até o quinto dia útil do mês subsequente de toda e
qualquer nova contratação (contratos e/ou aditivos) celebrados entre o Contratante e a
Contratada;
18.1.21. Não será permitido à Contratada se utilizar das instalações físicas, nem de mão de obra da
Contratante para a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou com
pequenos reparos ou avarias, seja ela de qual origem for, nos veículos e viaturas objeto da
locação.
18.1.22. Previsão de uma garagem no município;
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quaisquer pagamentos de tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e outros;

18.1.23. Previsão de oficina mecânica no município de Caruaru para realizar as manutenções e
reparos.
19.

DO PAGAMENTO

19.1. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura,
recebimento definitivo do objeto que deverá constar os serviços efetivamente prestados, contendo o
atesto do servidor responsável, observando-se o seguinte:
19.1.1. Além do atesto na Nota Fiscal ou Fatura devem ser apresentadas cópias das certidões
válidas:
a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – comprovando regularidade com o
FGTS;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à DívidaAtiva
da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – expedida pela Justiça do
Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da adjudicatária.
19.2. O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscal devidamente
preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do objeto;
19.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
19.4. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.
19.5. A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância que desaconselhe o
pagamento, será devolvida à contratada, para correção e nesse caso o prazo de 30 (trinta) dias previsto,
será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva
regularização.
19.6. O pagamento será calculado de acordo com a quantidade de diárias utilizadas durante cada mês,
levando-se em consideração o tipo do veículo locado. Diante disso, somente se pagará a quantidade
de diárias efetivamente locadas.
19.6.1. No caso de locação de veículos eventuais com motorista entender-se-á por diária o período
de 08(oito) horas;
19.6.2. Será cobrado 1/8h, por cada fração de horas que ultrapassar as 08(oito) horas das diárias
das locações dos veículos fora do estado;
19.6.3. Cada fração de hora extra paga a contratante terá disponível 48,75km que corresponde a
390/8 de km do total da franquia;
19.6.4. Para fins de pagamento as locações fora do estado com motorista, terão direito uma
franquia de 390km, para cada diária de 08(oito) horas;
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19.6.5. A contratada deverá entregar o veiculo com o tanque cheio;
19.7. A CONTRATADA é responsável pelos pagamentos de quaisquer tributos, sejam eles sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução
do contrato.
19.8. Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a qualquer atualização.
19.9. A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado no
Contrato.
19.10. Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor da ARP.


20.

Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso
II, d da Lei 8.666/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensão deverá estar
suficientemente comprovada através de documento(s).

DAS PENALIDADES

20.1. Se o contratado inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da lei 8.666/93, e ao
pagamento de multa nos seguintes termos:
20.1.1. Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;
20.1.2. Pela recusa em iniciar o fornecimento, caracterizada em cinco dias após o vencimento do
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;
20.1.3. Pela demora em corrigir falhas no fornecimento, a contar do segundo dia da data da
notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento, por dia decorrido;
20.1.4. Pela recusa da contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como
recusa no fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição:
10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado;
20.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos
incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.
20.2.

As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando
o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo de perdas e danos
cabíveis.

20.3.

Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 (impedimento de licitar e
contratar), sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais cominações
legais, o contratante ou licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir
em conformidade com as hipóteses a seguir:
20.3.1. Não celebrar o contrato;
20.3.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima
exigida para o certame;
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20.3.3. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
20.3.4. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;
20.3.5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
20.4.

As sanções e penalidades previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pelas autoridades
competentes, assegurados ao contratado ou ao adjudicatário, o contraditório e a ampla defesa.

20.5.

As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das perdas
e danos cabíveis.

20.6.

A (s) importância (s) relativa (s) às multas; poderão ser descontadas dos pagamentos devidos à
contratada.

20.7.

O valor pertinente às multas aplicadas, face ao provimento de recurso será devolvido.

20.8.

A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da contratada, deverá cancelar a
nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens precedentes.

20.9.

Serão aplicadas as sanções previstas na Lei 8.666/93 e no artigo 7º,da Lei 10.520/2002, a serem
determinadas pelo CONTRATANTE, quando da emissão do instrumento contratual ou outro que
venha a substituí-lo.

21.

DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

21.1. São participantes deste registro de preços todos os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo
do Município de Caruaru.
21.2. A(s) empresa(s) Detentora(s) da Ata de Registro de Preço oriunda deste certame deverá(ão) manter as
mesmas condições de especificação do veículo a ser fornecido, bem como a observância de todas as
suas obrigações previstas neste registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos
participantes deste registro de preços.
22.

DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

22.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites previstos
no Decreto Municipal nº 012/2009.
22.2. Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços,
devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão,
considerando se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
22.3. Cabe ao Fornecedor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos
Participantes.
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22.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados
na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
22.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não pode exceder, na totalidade,
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão
Gerenciador e Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos Não Participantes que a
aderirem.
23.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

23.1. Este Registro de Preços poderá ser cancelado a qualquer tempo por inobservância de qualquer de suas
cláusulas, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial e também, nos casos de Falência,
Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial ou Dissolução da Contratada, bem como da
transferência do presente Contrato, no todo ou em parte, imperícia, negligência ou imprudência durante
a execução do fornecimento, conforme preceitua a Seção V do capítulo III da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações, bem como nos termos do Decreto Municipal nº 012/2009, assegurados o contraditório
e a ampla defesa.
23.1.1. Empresa detentora não se aplicará o cancelamento por motivo de recuperação judicial, de
que trata o item anterior, caso a da ata já tenha tido o plano de recuperação homologado em
juízo, devendo este ser comprovado por certidão emitida pela instância judicial competente
que certifique que a empresa está apta econômica e financeiramente a cumprir com as
obrigações assumidas.
24.

DA SUCESSÃO

24.1. Este registro de preço obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta delas assumem
a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.
25.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. Os casos omissos neste Instrumento serão resolvidos pelas normas contidas no Edital de Pregão para
Registros de Preços nº 001/2018 e nos termos da Legislação pertinente;
25.2. No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e contribuições),
sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, comissões, pessoal, embalagem, seguros,
encargos sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto, sejam de que natureza for.
25.3. O Fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições de
habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação.
26. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
26.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial Nº 002/2018Registro de Preços de nº. 001/2018 e seus anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculandose ainda à proposta do Prestador Registrado.
27. DO FORO
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22.4. Os Órgãos e Entidades Não Participantes devem antes de solicitar adesão à Ata de Registro de Preços,
realizar pesquisa prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados.

Caruaru/PE, 25 de julho de 2018.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Henrique César Freire de Oliveira
Secretário em Exercício

AKY SERVIÇOS EIRELI – EPP
Marcela Elizabeth Ferreira de Almeida – Representante
Fornecedor Registrado
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27.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Caruaru-PE para discussões de litígios decorrentes do objeto desta
especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

