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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

EDITAL DO PREGÃO DO PRESENCIAL Nº. 008/2018 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 010/2018 
 
 
 
 

Razão Social: _______________________________________________________________ 
 
C.N.P.J. Nº: _________________________________________________________________ 
 
Endereço: __________________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
Cidade: ______________ Estado: ________ Fone: ______________ Fax: _______________ 
 
Pessoa para contato: ________________________________________________________ 
 
                             RECEBEMOS ATRAVÉS DO: 
                              □ ACESSO À PÁGINA www.bomconselho.pe.gov.br 
 
                               NESTA DATA, CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA 
     LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 
 
             Local: ______________________, ______ de ___________________ de 2018. 
 
 

_______________________________ 
Assinatura 

 

 
 
 
Senhor Licitante, 
 
                            Visando comunicação futura entre este Setor e essa Empresa, solicitamos a 
V.Sa., preencher o recibo de entrega do Edital e remeter à COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, por meio do E-mail cplbomconselho@gmail.com  
 
 
                                A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações e Contratos, da 
responsabilidade de informar a empresa licitante, eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como quaisquer informações adicionais. 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 010/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018 
 
 O FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO através de seu Pregoeiro e 
equipe de apoio, designados pelas portarias n° 014/17 de 02 de janeiro de 2017 e 005/2018 de 02 
de janeiro de 2018, declara que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA 
PRESENCIAL N° 008/2018, do tipo „‟menor preço” julgamento por LOTE, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM 
CONSELHO/PE, conforme especificações contidas nos Anexos deste Edital.  
 

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 
 
 
I – Termo de Referência; 
 

II – Planilha orçamento base; 
 
III – Minuta de Contrato; 
 
IV – Declaração de cumprimento das condições de habilitação; 
 
V – Declaração de cumprimento das condições de habilitação Microempresas e empresas de 
pequeno porte; 
 
VI- Declaração de fatos impeditivos; 
 
VII – Modelo de Propostas; 
 
VIII – Composição do BDI; 
 
IX – Modelo de Planilha de Custos.  
 
 A licitação será regida pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2.002, pela Lei 
Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal 009/2009 de 26 de 
janeiro de 2009, além de subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
alterações posteriores. 
 
 A sessão pública de processamento do Pregão Presencial acontecerá no dia 10 de Agosto 
de 2018 às 09h00min (Nove) horas na sala de licitação, localizada na Rua Vidal de Negreiros, 43 – 
Centro – Bom Conselho - PE, e será conduzida pelo pregoeiro, com auxilio da equipe de apoio, 
conforme portarias n° 014/17 de 02 de janeiro de 2017 e 005/2018 de 02 de janeiro de 2018. 
 

1. DO OBJETO 
 
 O presente Pregão tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM CONSELHO/PE, conforme especificações contidas nos 
Anexos deste Edital. 
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1.1- A quantidade de veículos descrita no orçamento base poderá ser acrescida ou 
diminuída de acordo com interesse da administração ou mediante interesse público, 
sem que caiba qualquer indenização, sendo pago somente o veículo acrescido.   
 

1.2- A quantidade de veículos e suas respectivas quilometragens podem ser acrescidas ou 
diminuídas de acordo com interesse da administração ou mediante interesse público, 
sem que caiba qualquer indenização, sendo pago somente o veículo acrescido e/ou o 
quilômetro acrescido. 

 
2. DOS ENVELOPES 

 
2.1 Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, em sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem 
para participar do certame. 
 

2.2 As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois 
envelopes fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 
 

 
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE  BOM CONSELHO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM 
CONSELHO/PE. 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
 

 

 
ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  DE BOM CONSELHO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM 
CONSELHO/PE. 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
 

 
3. DA FONTE DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
 Para fazer face às despesas resultantes deste Pregão, serão utilizados recursos próprios do 
Município, classificados nas seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente:  
 

Entidade: 2- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM CONSELHO 

Órgão: 14.00 – Unidades Supervisionadas 

Unidade orçamentária: 14.03 – FMS - Fundo Municipal de Saúde 
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Funcionais: 1*- 10.301.1001.2.306- Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde. 

2* - 10.302.1002.2.314- Manutenção das Ações de Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial de Média e Alta Complexidade. 

3* - 10.302.1002.2.912 – Manutenção do Programa de Tratamento de Saúde 

Fora do Domicílio – TFD.  

Elemento: 1*- 3.3.90.39.00.00.00.00 0061- Outros serviços de Terceiros/Pessoa 

Jurídica.  

2* - 3.90.39.00.00.00.00 0062- Outros serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica.  

3* - 3.90.39.00.00.00.00 0062- Outros serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica.  

   
                                                                                                                                                                               
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1 Poderão participar desse pregão quaisquer licitantes que: 
 

a) Detenha atividade pertinente e compatível com o objeto desse pregão; 
 

Não poderão concorrer neste pregão: 
 

a)  Empresas que estejam suspensas de participarem de licitação realizada pela 
Administração pública; 

 
b)  Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração pública enquanto perdurarem os motivos da punição. 
 

c) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação neste município e/ou em outros 
municípios, tanto no estado de Pernambuco, quanto em outros Estados e Distrito Federal, 
bem como, suspensas de participar de licitação no Estado de Pernambuco e/ou outros 
Estados e Distrito Federal e/ou União. 
 

d) Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das condições 
do objeto da licitação. Deverão ser verificadas as condições de cada veículo disponibilizado, 
não podendo ser invocado, em nenhum momento, desconhecimento de condições como 
elemento impeditivo da correta formulação da proposta financeira. 

 
5. DO CREDENCIAMENTO  
 
5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos 

AUTENTICADOS: 
a) Tratando-se de representantes legal do estatuto social, contrato social em vigor e 
consolidado ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, 
tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com 
firma reconhecida, a qual constará poderes específicos para firmar declaração de pleno 
atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a” 
que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
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c) Em se tratando de procuração particular será atribuída a mesma uma validade de 
até 12 (doze) meses. No instrumento de mandato (procuração particular) deverá 
constar a DATA DE VALIDADE da mesma.   
 
5.2     O representante legal e procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto. 
 
5.2.1 Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciada. 
 
5.2.2 As empresas interessadas em participar do certame que não apresentarem nenhum 
dos documentos referidos no subitem 5.1 não poderão ofertar lances, manifestar intenção 
de interposição de recursos ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será 
considerada como única oferta a constante na proposta de preço (envelope 1). 
 

           5.3 Acaso a licitante se enquadre como Micro Empresa – ME - ou Empresa de Pequeno 
Porte- EPP, atendendo as condições do art. 3º da Lei Complementar 123/06, deve juntar ao 
credenciamento, declaração, sob as penas da lei, de tal condição, estando então apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei complementar nº 
123/06, mediante apresentação da seguinte documentação: 

    
5.3.1 Declaração conforme modelo do anexo III deste Edital. 

 
5.3.2 Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
 

a) Comprovante de opção pelo simples obtido, através do site da Secretaria da 
Receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 

b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 
nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 
 

5.3.3 Empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado de Exercício- DRE 
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II 
DO Artigo 3º da LC 123/06; 

b) Cópia de Declaração de informação Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica- 
DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica- CNPJ; 

d) Cópia de Contrato Social e suas alterações; 
e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 

nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 
123/06. 
 

5.4  Os documentos relacionados nos subitens 5.3.2 e 5.3.3, para efeito de comprovação da 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela 
certidão expedida pela Junta Comercial, emitida a menos de 30 (trinta) dias, nos termos 
da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no DOU do dia 22/05/2007. 
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6. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
6.1 O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
podendo utilizar como modelo o estabelecido nos ANEXO IV e ANEXO V conforme o caso, deste 
Edital (Declaração de cumprimento das condições de Habilitação). A referida declaração deverá 
ser apresentada fora dos envelopes de proposta de preços e de documentos de habilitação. O 
licitante credenciado de acordo com o subitem 5.3 poderá elaborar a referida declaração no inicio 
da sessão. 
 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 1) 
 

7.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, emitida de preferência por 

computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com folhas 

rubricadas, datada e assinada pelo representante legal e/ou procurador do licitante, 

preferencialmente, numeradas; 
 
7.2 A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 
 

a) Razão Social e CNPJ, endereço, número telefone e fax;  
b) Número do Processo Licitatório e do Pregão Presencial;   
c) Descrição do objeto da presente licitação, de acordo com o estabelecido neste Edital;  
d) Conter preço em algarismo e por extenso, preço diário em algarismo, preço total mensal em 
algarismo de cada item a, preço total global em algarismo e por extenso, conforme modelo do 
anexo VII.  
e) Indicação de que os preços são fixos e irreajustáveis;   
f) Conter declaração, assinada pelo representante legal ou procurador do licitante, de que 

estão inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, 

taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outros serviços de despesas, 

que incidam sobre o fornecimento do objeto. Não será permitido, portanto, que tais encargos 

sejam discriminados em separado;  

g) Conter prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados 
da data de entrega dos envelopes de proposta de preços e documentação de habilitação.  
h) Conter nome, identidade, endereço, CPF e profissão do representante legal da empresa 
responsável, na hipótese de vencedora.  
i) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos. 

j) A licitante deverá ainda apresentar obrigatoriamente anexo a sua proposta de Preços, 

a Planilha de Composição de custos, para cada ITEM/LOTE cotado conforme modelo 

Anexo IX. A falta da apresentação da composição de custos, acompanhada da 

memória de cálculo e dos referenciais de preço que resultaram à obtenção do valor 

da diária de cada ITEM/LOTE, implica em desclassificação automática da proposta de 

preços. 
 
7.3 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade 

da proposta, ou seja, no mínimo 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PREFEITURA, 

este poderá solicitar prorrogação da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo; 
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7.4 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos 

originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações 

essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro;  

 

7.5 Serão analisados automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou 

multiplicação;  

 

7.6 A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à 

reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preços”, desde que tenha poderes para esse fim; 

 

7.7 A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados 

constantes dos documentos apresentados dentro do envelope “Documentos de Habilitação”. 

 
 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1 As empresas poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por 
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática 
de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos. 
   
8.2 Os documentos exigidos nos subitens a seguir deverão ser apresentados em cópias 
reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgãos da imprensa oficial. 
As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissão de 
Licitação, a partir do original, no horário de expediente das 08h00min as 12h00min ou até 12 
horas do dia útil anterior à data marcada para sessão pública de recebimento e abertura dos 
envelopes contendo as propostas e a documentação. As cópias reprográficas ficarão retidas no 
processo. 

 
8.3 Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas reprográficas 
dispensam a necessidade de autenticações. 
 
 
9. PARA HABILITAÇÃO SERÃO EXIGIDOS, EXCLUSIVAMENTE, OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: 
 

9.1 - RELATIVO Á HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

9.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
 

9.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;    

 
9.1.3 No caso de Sociedades Civis, inscrição do seu ato constitutivo, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício;  
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9.1.4 Quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil, 
Decreto de Autorização e ato de registro de autorização para seu funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

9.1.5 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, devidamente assinada por representante legal do licitante de que não 
outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos e 
qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze).  
 

9.1.6 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma 
do § 2º, do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98 e Instrução 
Normativa MARE n.º 5/95, republicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 
1996. 

 
9.1.7 Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações para o 

cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação, inclusive o 
de adequar sua proposta, no caso de vencer o item, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contados da data da realização do pregão. 
 

9.1.8 Os documentos referenciados nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, 9.1.4. não precisarão 
constar do envelope “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
Pregão. 

 
9.2 - RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL 

 
9.2.1. Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda, emitida a menos de 60 (sessenta dias) do dia da realização do pregão; 
 
9.2.2 Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, 
relativa à sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e 
compatível com o objeto deste pregão; 
 
9.2.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal (Certidão de débitos relativos 
aos tributos federais e da dívida ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 
 
9.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
9.2.5 Certidão Negativa de Débitos trabalhistas (CNDT) de acordo com a Lei 12.440/2011; 
 
9.2.6 Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, emitida pelo 
Conselho Nacional de Justiça. 
 
9.2.7 Certidão negativa de inidoneidade para licitar, emitida pelo Tribunal de contas da União.  
 
9.2.8 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis). 
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9.2.9 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
 
9.2.10 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, 
às Microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa. 
 
9.2.11 A não regularização da documentação, no prazo do item 9.2.10, implicará decadência 
de direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/93 e 
alterações, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
9.2.12 A consulta aos cadastros que se referem os subitens 9.2.6, 9.2.7 e 9.2.8, será 
realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do 
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 
 
9.2.13 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação.  
     

 
 9.3 - RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 
 
9.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida dentro de um prazo 

máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento do pregão, pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento; 
 

9.3.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos 
distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio – 
primeiro e segundo grau;  
  

9.3.2.1. A certidão descrita no subitem 9.3.2 somente é exigível quando a certidão negativa 
de Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio (subitem 
9.3.1) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.  

9.3.2.2. Em caso de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente a processos 
eletrônicos (PJe), é necessário que o documento mencione se a licitante já teve o plano de 
recuperação homologado em juízo e se está apta econômica e financeiramente a participar do 
procedimento licitatório.  
 

9.3.3. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de 
acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou 
de seu domicílio.  
 
 9.3.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2017), já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço patrimonial e as 
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demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Serão considerados 
aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 
 
 9.3.4.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
 

a) Publicados em Diário Oficial; ou  
b) Publicados em jornal de grande circulação; ou  
c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; 
 
 9.3.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
 

a) Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis 
foram levantados, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou  

b) Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 
 9.3.4.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123, de 
14 de dezembro de 2006 (Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte):  
 

a) Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 

 9.3.4.4. Sociedade criada no exercício em curso:  
 

a) Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 
  9.3.4.5. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 

Índice de liquidez corrente (I LC) 
ILC =   Ativo    circulante  >= 1,00 

 Passivo circulante 
 

Índice de liquidez geral (I LG) 
ILG = Ativo circulante + Realizável a longo prazo >= 1,00 

Passivo circulante + Exigível a longo prazo 
 

Índice de Solvência Geral (S G) 
SG =   __                     Ativo total     >= 1,00 
      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

9.3.4.6. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 
ao balanço; 
 

9.3.4.7. Caso o memorial não seja apresentado, à Comissão reserva-se o direito de efetuar 
os cálculos; 
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9.3.4.8. Se necessária à atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente; 
 

9.3.5. As microempresas ou as empresas que trabalham sob regime de lucro presumido 
deverão também apresentar, obrigatoriamente, o Balanço Patrimonial na forma aqui exigida, não 
podendo o mesmo ser substituído por nenhum outro documento.  
 

9.3.6. Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 
contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, 
conforme estabelecido no art. 31, § 3° da Lei nº 8.666/93;  
   

9.3.7. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do 
Exercício por balancetes ou balanços provisórios.  
 

9.3.8. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 
(três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser 
atualizado pelo ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).  

 
 

9.4 RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Comprovação de desempenho de atividade da licitante, através de Atestados ou Certidões, 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante 
executado a qualquer tempo, ou estar executando, locação de veículos, comprovando a 
boa qualidade dos serviços prestados. 

b) O atestado de que trata a alínea anterior deverá conter nome, assinatura legível com firma 
reconhecida em cartório, e no caso de o atestado ser expedido por entidade privada, cargo 
na empresa da pessoa responsável pelo seu fornecimento; 

c) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as condições, constantes no 
Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, e que obteve para sua própria utilização, por 
sua exclusiva responsabilidade, todas as informações necessárias à elaboração de sua 
proposta e eventual celebração do Contrato. Nessa declaração deverá constar, 
obrigatoriamente, a modalidade, o número e/ou objeto desta licitação. Todos os custos 
associados com a visita aos referidos percursos serão arcados integralmente pela própria 
licitante; 

d) Declaração de que, para eventual execução do contrato, o licitante vencedor cumprirá, 
rigorosamente, as disposições do Código Nacional de Trânsito e as normas regulamentares 
expedidas por órgãos competentes, para o transporte de estudantes, bem como, que 
manterá profissionais habilitados e qualificados, em situação regular; 

e) Declaração de disponibilidade do(s) Veículo(s) dentro das especificações contidas no 
Termo de Referência (Anexo I) deste Edital; 
 

 
10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 
10.1- No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de procedimento 

do pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em particular do certame. 
 

10.2 - Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a Proposta de Preço 
(ENVELOPE N° 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE N° 02). 
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10.3 - O pregoeiro examinará, com auxilio da equipe de apoio, a aceitação do menor preço e a 
compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo motivadamente a 
respeito. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 
a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
c) Que apresentem preço manifestadamente inexequível. 

 
10.4 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduzem ao valor total do lote orçado, procedendo-se às correções no caso 
de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas 
serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 

10.5 Para o julgamento e classificação das propostas serão adotado o critério de menor preço por 
lote. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 

 
a) Seleção das propostas com menor preço e das demais com preço até 10% (dez por 
cento) superiores àqueles; 
 
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes; 
 
c) No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da 
sequência de lances, com a participação de todas as licitantes. 

 
10.6 O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor. 

10.6.1 Os lances deverão ser formados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances para o lote, estabelecida 
pelo pregoeiro. 
 

LOTE REDUÇÃO 

01 R$ 2.000,00 

 
10.6.2– Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
10.6.3– Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço.    

 
10.7  No caso de empate proceder-se-á da seguinte forma: 

 
10.7.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
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10.7.2 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 10.7.1 deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 10.7.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 
 

10.7.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.6.3 deste Edital, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 
 

10.7.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 10.7.1, o objeto licitado será 
adjudicado em favor das propostas originalmente vencedora do certame; 
 

10.7.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão. 
 

10.8  O disposto no subitem 10.7.3 e seus subitens somente se aplicarão quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte. Nesse 
casso, e não havendo lances, o desempate entre duas ou mais propostas será efetuado 
mediante sorteio em ato público, com a participação de todas as licitantes. 
 

10.9 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinar da formulação de lances. 

 
10.10 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos licitantes que efetuaram 

lances ou não, na ordem crescente dos valores. 
 
10.11 O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vista à redução do 

preço. 
 
10.12 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
constante do processo. 

 
10.13 Durante os trabalhos de julgamento das propostas, o pregoeiro poderá suspender a reunião 

para promover diligência acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de imediato. 
 
10.14 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 
 

10.15 A verificação da habilitação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 
os documentos passiveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
  

10.16 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o 
licitante será inabilitado. 
 

mailto:prefeitura@bomconselho.pe.gov.br


 
 

 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | CNPJ nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 
14 

10.17 Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será 
habilitado e declarado vencedor do Item. 
 

10.18 Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, 
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos 
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor do item. 
 

11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 

11.1 No final da sessão e declarado o (s) vencedor (es), o licitante que quiser recorrer deverá 
manifestar imediatamente e motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o 
prazo de 3 (três) dias consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando os 
demais desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata 
dos autos. 
 

11.2  A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e 
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 

11.3  Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informando à autoridade competente. 
 

11.4  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento. 
 

11.5  O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 

12.   DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
12.1 A execução dos serviços será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato. 
 
12.2 A execução dos serviços deverá ser iniciada de acordo com a ordem de serviços que será 
emitida pela Secretaria competente. 
 
12.3 Os veículos deverão estar em perfeitas condições de uso e manutenção adequada, com todos 
os dispositivos de segurança exigidos pela legislação pertinente ao Art. 136 do Código de Transito 
Brasileiro.  
 
12.4 Os veículos deverão ter no Máximo 10 (dez) anos de uso. 
 
12.5 Caso ocorra quebra do veículo ou defeito mecânico, deverá a contratada, providenciar 
imediatamente, outro veículo, nas mesmas condições exigidas nesta licitação. 
 
12.6 Os veículos deverão permanecer à disposição da Administração Municipal, a fim de que sejam 
utilizados no instante em que ser faça necessário, de acordo com os dias ou horários estabelecidos 
nesse edital. 
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12.7 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com 
condições necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os 
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 
especificadas no Termo de Referência e em sua proposta; 
 
12.8 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, PMBC ou a terceiros; 
 
12.9 Utilizar as condições de execução, bem como funcionários habilitados com conhecimento dos 
serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
12.10 Apresentar ao fiscal do contrato, quando do início das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado ou veículo na execução do contrato, relação nominal constando 
nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da PMBC, bem 
como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas 
e assinadas, para fins de conferência; 
 
12.11 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
PMBC; 
 
12.12 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da contratante;  
 
12.13 Relatar à PMBC toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços;  
 
12.14 Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do 
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
guia do recolhimento do INSS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 
colocados à disposição da Contratante;  
 
12.15 Não permitir a utilização do trabalho do menor;  
 
12.16 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando 
com a fatura mensal os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista;  
 
12.17 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévia anuência 
da CONTRATANTE;  
 
12.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 
12.19 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais 
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o 
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  
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12.20 Manter os veículos, a serviço da PMBC, devidamente padronizados, identificados por adesivo 
ou qualquer indicativo  da CONTRATADA e fornecer uniformes a todos os seus empregados, e que 
os mesmos sejam identificados com emblema da empresa, além de provê-los com os 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;  
 
12.21 Substituir imediatamente, com a prévia anuência da CONTRATANTE, qualquer veículo que 
seja julgado inconveniente à ordem ou às normas disciplinares da PMBC, de maneira que não 
prejudique o andamento e a boa execução dos serviços;  
 
12.22 Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o 
empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto 
ao Fiscal do Contrato;  
 
12.23 Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante 
do item anterior;  
 
12.24 Manter seus funcionários sob vínculo empregatício exclusivo da empresa, responsabilizando-
se por todos os ônus decorrentes da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência e 
seus Anexos, inclusive salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos, EPI, 
alimentação, uniforme e transporte que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal, valores e 
receitas, objeto da execução dos serviços, bem como prevenir seus funcionários quanto aos riscos 
inerentes à atividade; 
 
12.25 Fazer com que seus empregados cumpram, rigorosamente, todas as suas obrigações e boa 
técnica nos serviços; 
 
12.26 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em 
razão da execução do objeto deste Contrato, devendo orientar os empregados nesse sentido; 
 
12.27 Assumir as obrigações estabelecidas na legislação, quando seus empregados forem 
envolvidos em acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da PMBC; 
 
12.28 Fornecer, toda vez que for necessário, transporte aos seus empregados (motoristas) nos dias 
de greve, de forma que o serviço contratado não seja prejudicado; 
 
12.29 Acatar as orientações do Fiscal do Contrato, sujeitando - se a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
 
12.30 Prestar esclarecimento ao Fiscal sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 
bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços 
contratados; 
 
12.31 Responder por danos/desaparecimento causados ao patrimônio da PMBC, aos seus 
servidores e a terceiros, por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados 
(motoristas), bem como os danos à integridade física das pessoas a serviço do CONTRATANTE, 
conduzidas nos veículos; 
 
12.32 Apresentar ao Fiscal do Contrato o quadro nominativo dos motoristas destinados a prestar os 
serviços contratados, acompanhados de cópias da Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, 
Carteira Nacional de Habilitação, CPF, inclusive nos casos de substituição; 
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12.33 Fornecer de imediato à Fiscalização, o nome completo dos motoristas que prestarão os 
serviços, com o número do celular, do Bip ou de qualquer outro equipamento similar, em poder dos 
respectivos motoristas; 
 
12.34 Elaborar e apresentar ao Fiscal, Relatório dos Serviços Executados, contendo detalhamento 
da quilometragem e do quantitativo de pessoas transportadas, com seus respectivos trechos e 
horários, bem como outros relatórios, relacionados ao Contrato, solicitados pela Contratante; 
 
12.35 O Relatório dos Serviços Executados servirá de base para o faturamento dos serviços e 
deverá ter uma cópia juntada ao processo de pagamento; 
 
12.36 Informar à Prefeitura Municipal, eventual alteração de sua razão social e de seu controle 
acionário, ou mudança de diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada dos documentos 
pertinentes; 
 
12.37 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas. 
 
12.38 Disponibilizar os materiais e os equipamentos a serem utilizados para realização dos serviços 
objeto deste termo de referência sem nenhum ônus para a contratante; 
 
12.39 Durante a vigência do presente contrato, obriga-se a manter todas as condições da 
habilitação e qualificação exigidas no edital; 
 
12.40 Responder pela solidez, segurança e perfeição dos serviços executados; 
 
12.41 Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam necessárias no 
decorrer da execução e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas mediante prévia 
aprovação da Secretaria de Educação, por escrito; 
 
12.42 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços objeto deste termo, sem prévia 
anuência da contratante; 
 
12.43 Manter sempre um profissional da área com poderes para tomar deliberação e/ou atender 
solicitação da contratante, quanto a tudo que se relacione à boa execução dos serviços contratados; 
 
12.44 A empresa vencedora deverá arcar com despesas de combustível, manutenção de veículos, 
treinamento, e reciclagem dos funcionários; 
 
12.45 Possuir e arcar com despesas de seguro de todos os veículos locados, cobrindo quaisquer 
danos envolvendo pacientes, acompanhantes e terceiros; 
 
12.46 A contratada compromete-se, sob sua exclusiva responsabilidade, coordenar, supervisionar e 
executar os serviços ora contratados, bem como expressamente reconhece e declara que assume 
as obrigações decorrentes do Contrato; 
 
12.47 A contratada compromete-se responsabilizar integralmente por quaisquer intercorrências 
relativas a acidentes de trânsito, multas de trânsito e outros incidentes relacionados ao transporte; 
 
12.48 Responsabilizar-se pela idoneidade moral e técnica de seus funcionários, respondendo por 
todos e quaisquer danos ou falhas que os mesmos venham a ocasionar no desempenho de suas 
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funções, ressalvando-se a Contratante o direito de exigir atestados de antecedentes criminais e de 
boa conduta. 
 
12.49 Possuir sede ou filial com capacidade administrativa e operacional, para a perfeita 
execução dos serviços, concernentes às substituições, manutenções e outros, dentro do 
prazo máximo estabelecido. 
 
12.50 A contratada deverá disponibilizar os veículos devidamente emplacados e em número 
suficiente para comportar eventuais substituições por indisponibilidade, de modo a garantir a 
continuidade dos serviços, observando o prazo estipulado neste Termo para substituição. 

 
13. DA VISTORIA DOS VEÍCULOS 
 
13.1 Após declarado(s) habilitado(s) o(s) autor(es) da(s) proposta(s) de preços com o(s) menor(es) 
lance(s), será exigido a apresentação do(s) veículo(s) que será(ão) utilizado(s) na realização dos 
serviços objeto desta licitação, devendo o(s) mesmo(s) ser(em) apresentado(s) no prazo de máximo 
05 (cinco) dias, contado da notificação, ao Diretor da frota da Prefeitura Municipal de Bom 
Conselho, a fim de submetê-lo(s) à vistoria. O Diretor da frota realizará a avaliação das condições 
do(s) veículo(s) apresentado(s) e emitirá um Laudo de Avaliação; 
 
13.2 Apresentar original e cópia dos CRLV(s) do(s) veículo(s) para a respectiva inspeção. 
 
13.3 Apresentar cópia da habilitação do(s) Condutor(es) do(s) Veículo(s) na categoria “D”, conforme 
Art. 7º, inciso II da PORTARIA DP Nº. 002 DE 05 DE JANEIRO DE 2009. 
 
13.4 Na vistoria do(s) veículo(s) será(ão) avaliado(s) os itens necessários ao desenvolvimento de 
transporte de alunos e professores, bem como o atendimento aos requisitos dos arts. 136, 137, 138 
e 139 do Código de Trânsito Brasileiro. 
 
13.5 A não apresentação do(s) veículo(s) pelo(s) licitante(s) habilitado(s), será desclassificado, 
levando a convocação das ofertas subsequentes em ordem de classificação. 
 
13.6 Em caso de apresentação de veículo(s) registrado(s) em nome de terceiros, deverá ser 
passada declaração pelo proprietário, assegurando a disponibilidade do veículo para prestação do 
serviço em nome do licitante classificado. O proprietário responderá civil e criminalmente pelo 
contido e declarado, sob as penas da Lei. 
 
13.7 Caso o(s) veículo(s) apresentado(s) seja(m) considerado(s) inapto(s), o respectivo licitante 
será desclassificado, devendo o Pregoeiro examinar a(s) oferta(s) subsequente(s). 
 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
14.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta), pelo Fundo Municipal de Saúde de Bom 
Conselho, diante das medições realizadas e atestadas pela fiscalização e baseado nas etapas do 
cronograma proposto, podendo ter a periodicidade mensal, para efeito de desembolso. A presença 
da fiscalização no serviço não diminuirá a responsabilidade da Contratada quanto à perfeita 
execução do trabalho.  

14.2  Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato. 
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14.3 Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte 
da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o 
problema seja definitivamente sanado. 

15. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
15.1 A fiscalização será efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho através da 
Secretaria de Saúde.  
 
15.2 A licitante deverá indicar, para cada item o preço R$ (em real) por diária, não servindo os 
valores descritos na Planilha acima como km definitivo da rota, recebendo a empresa tão somente 
pela diária disponibilizada, acumulando-os para fechamento mensalmente, explanados 
detalhadamente através de planilhas Boletim Diário de Tráfego (BDT) elaborado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, que ficará sob a fiscalização do(a) Diretor(a) designado pela mesma.  
 
15.3 Os preços deverão estar incluso todas as despesas inerentes à prestação dos serviços, 
ficando a Prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades por cobrança eventual que não seja da 
ordem de pagamento mensal pelos quilômetros rodados. 
 
15.4 A PMBC deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por 
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 
1993.  
 
15.5 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Termo de Referência.  
 
15.6 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 
acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca qualidade e forma de uso.  
 
15.7 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 
das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
15.8 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. Caberá à PMBC avaliar os serviços 
prestados pela contratada. 
 
15.9 Sugerir a aplicação das sanções previstas nos casos inexecução total ou parcial contrato, 
respeitados o contraditório e a ampla defesa; 
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15.10 A fiscalização acompanhará a execução dos serviços, solucionando quaisquer casos 
concernente a este, que forem de sua competência, levando ao conhecimento do responsável pela 
contratação. 
 

16. DA CLÁUSULA PENAL 
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a contratante poderá, após regular processo 

administrativo, aplicar à contratada as seguintes sanções: 

 

16.1 Advertência.  
 
16.2  Multa, sendo:  
 
a) de 0,5%(meio por cento) do valor mensal da contratação por dia de atraso na execução do 
serviço ou pela sua inexecução parcial, até total regularização;  
 
b) de 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa da contratada em realizar 

a prestação do serviço (descumprimento total da obrigação assumida).  

16.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura  por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

 

16.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação 

perante a autoridade que tiver aplicado a penalidade.  

 

16.5 Caso o prejuízo seja maior do que o fixado no caput, a parte prejudicada deverá comprová-lo e 

exigir a sua suplementação;  

 

16.6 A Cláusula Penal ora estipulada funciona como presunção de existência de prejuízo e prefixa o 

valor da indenização sofrida, bastando, para tal, provar o inadimplemento da obrigação, 

dispensando-se da prova do prejuízo e sua liquidação;  

 

16.7 A aplicação das cláusulas penais não exclui as penalidades legais e convencionais;  
 
16.8 A cláusula penal aqui tratada constitui título executivo extrajudicial e já pode ser executada.  
 
17. DAS PENALIDADES  

 

17.1 O(s) licitante(s) que descumprir(em) quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital, 
ficará(ão) sujeito(s) às penalidades previstas nos do art. 86 e 87, da Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores,  sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos 
devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, serão aplicadas as seguintes 

cominações, cumulativas ou não: advertência, multa, suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bom Conselho, por prazo de até 
02 (dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.2. Multa, nos seguintes termos: 
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a) Pelo atraso na execução, em relação ao prazo estipulado: de 0,5%(meio por cento) do valor 

mensal da contratação por dia de atraso na execução do serviço ou pela sua inexecução parcial, 

até total regularização;  

b)  Pela recusa da contratada em realizar a prestação do serviço (descumprimento total da 

obrigação assumida). de 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato,  

c) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por 

cento) do valor contratado. 

 

17.3 Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Bom Conselho , pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas nas cominações legais, o licitante ou contratado que 

vier a causar prejuízo ao interesse público em razão das condutas abaixo transcritas: 

 

17.4- não celebrar o contrato e/ou realizar o fornecimento do objeto;  
 
17.5- deixar de entregar documentação exigida para o certame;  
  
17.6- apresentar documentação falsa exigida para o certame;  
 
17.7- ensejar o retardamento da execução do seu objeto;  
  
17.8- não mantiver a proposta, injustificadamente;  
 
17.9- falhar ou fraudar na execução do contrato e/ou entrega do objeto;  
  
17.10- comportar-se de modo inidôneo;  
 
17.11- cometer fraude fiscal;  
 
17.12 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vistas ao 

processo. 

 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1 Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho e/ou assinar o contrato, 

no prazo de 05 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação regular, de que 

trata o subitem 9.2 deste Edital, a Prefeitura Municipal de Bom Conselho poderá convocar, para 

substituir a empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-

lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de 

melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências 

habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público; 

 

18.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam 

o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;  

 

18.3 O licitante vencedor deverá adequar sua proposta ao seu lance ou negociação, no prazo 
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máximo de 03 (três) dias úteis, contados, da data da realização do Pregão. A não apresentação 

ensejará aplicação das penalidades legalmente previstas, bem como na sua desclassificação; 

  

18.4 O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, 

bem como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação. Em caráter 

estritamente informativo, é facultado à Administração divulgar atos da licitação na página da 

Prefeitura Municipal de Bom Conselho, na internet (www.bomconselho.pe.gov.br); 

 

18.5 Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes, ficarão à 

disposição para retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Vidal de 

Negreiros, 43-centro- Bom Conselho – PE, durante o período de 05 (cinco) dias úteis após a 

homologação deste processo. Findo este prazo, os referidos envelopes serão destruídos; Até 02 

(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo 

protocolar o pedido na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Bom Conselho, cabendo ao 

Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 01(um) dia útil ou 24h (vinte e quatro horas). A 

petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital; 

  
18.6 Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame;  

 

18.7 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante 

que não o fizer no prazo previsto no subitem 18.5 deste Edital;  

 

18.8 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório;  

 

18.9 Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que 

se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas nem alterar a relação dos 

documentos exigida neste Edital;  

 

18.10 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, observada a 
legislação pertinente à matéria; 
 
18.11 O(s) vencedor(es) desta licitação deverá(ão) manter as condições de habilitação apresentada 

na licitação; 

 

18.12 O(s) licitante(s) vencedor(es) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas mesmas condições os 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º 

do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores;  

 

18.13 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Bom Conselho;  

 

18.14 As empresas interessadas poderão obter o Edital pela Internet, no site 

www.bomconselho.pe.gov.br ou, mediante a entrega de 01 (um) PENDRIVE, diretamente na sala 
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da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, no horário das 8h às 12h, de segunda a 

sexta-feira;  

 

18.15 Não será permitido o uso de celulares durante a sessão deste Pregão, salvo mediante 

autorização do Pregoeiro;  

 

18.16. Todos os elementos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Bom Conselho e que integram o 

presente Pregão e seus anexos, são complementares entre si. Qualquer detalhe que se mencione 

em um e se omita em outro, será considerado como especificado e válido;  

 

18.17 O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que 

não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;  

 

18.18 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;  

 

18.19 A licitação não implica na contratação por parte da Prefeitura. Até a entrega da Nota de 

Empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou 

ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Prefeitura tiver conhecimento de 

qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, 

que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa;  

 

18.20 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório;  

 

18.21 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação;  

 

18.22 Não havendo expediente  ou  ocorrendo  qualquer   fato  superveniente   que  realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário; 

18.23 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Prefeitura Municipal de Bom Conselho. 

 

18.24 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão Presencial;  

 

18.25 A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte do licitante, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;  

 

18.26 As dúvidas porventura existentes quanto à interpretação do texto deste Edital e seus anexos 

poderão ser dirimidas pelo Pregoeiro, desde que o interessado as formule, por escrito, até 02 (dois) 
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dias úteis anteriores a data marcada para recebimento dos envelopes contendo as propostas de 

preços e documentação, devendo a solicitação ser entregue na Prefeitura, situado na Rua Vidal de 

Negreiros, 43, centro- Bom Conselho - PE, no horário das 08h às 12h, de segunda a sexta-feira;  

 
18.27 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 

informal, através dos seguintes n.ºs de telefones (87) 3771-4705; 

 

18.28 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

quaisquer documentos relativos a esta licitação;  

 

18.29 A inadimplência do licitante, com referência aos encargos, não transfere a responsabilidade 

por seu pagamento à Administração da Prefeitura nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão 

pela qual o licitante vencedor renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, com a Prefeitura; 

 

18.30 Para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários quanto às 
especificações do objeto licitado, as empresas licitantes deverão entrar em contato com a Comissão 
Permanente de Licitações pelo telefone (087) 3771-4705 de 8h às 12h. 
 

Bom Conselho, 24 de Julho de 2018. 
 

Igor Ferro Ramos 
Pregoeiro do Município de Bom Conselho – PE 
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ANEXO I 
 

(TERMO DE REFERÊNCIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
1 – OBSERVAÇÕES PRELIMINARES: 

 
1.1 – OBSERVAÇÕES GERAIS 

 
O P r o j e t o  B á s i c o  aq u i  e la b o r a d o  t r at a ‐se d a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE BOM CONSELHO, conforme resumo a seguir: 
 

1.1.1 – ESTUDOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Bom Conselho, no Estado de Pernambuco, em razão do aumento da demanda de 
serviços administrativos e outros como transporte de documentos e servidores, a serviço, em 
viagens intermunicipais, em horários de expediente e de plantão, tendo em vista o crescimento da 
demanda de locomoção, fez necessário a elaboração deste termo de referência para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM CONSELHO. 

 
1.2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS 

 
Os serviços que serão executadas consistem nos seguintes aspectos: 

 
 A locação dos veículos, sempre com quilometragem livre, dar-se-á por diária, conforme estimativa 

constante na planilha deste termo de referência, estando inclusos todos os custos envolvidos, 
com exceção do combustível, que caberá ao contratante; 

 
1.2.1 – METAS A SEREM ATINGIDAS 

 
  META 1 – LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 

SAÚDE; 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA 

ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM 

CONSELHO. 
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1.2.2 – SERVIÇOS A SEREM CONTEMPLADOS: 
 

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para prestar serviços de 
locação de veículo automotor com manutenção e seguro, atendendo às necessidades da 
Secretaria; 

 

1.4 – Informações do Município 

 
1.4.1. História 
 

Bom Conselho Pernambuco - PE  
 
Histórico  
A área territorial onde se encontra situado o município de Bom Conselho, está compreendida na 
sesmaria concedida a Jerônimo de Burgos de Souza e Eça, vendida em 23 de julho de 1712 e Manoel da 
Cruz Vilela.  
Até 1824, o local pouco habitado era uma fazenda de criação, pertencente a Antonio Anselmo da Costa 
Vilela, que foi um dos iniciantes do povoamento, juntamente com Joaquim Antônio da Costa.  
 
A primitiva capela teve como fundador o capitão Mathias da Costa Vilela, que a consagrou a Jesus, 
Maria e José, subsistindo como Matriz até a inauguração do novo templo. Registros históricos 
assinalam que o Município foi invadido pelos revolucionários “Quebra-Quilos”, em 19 de dezembro de 
1875.  
 
O topônimo Papa-Caça, foi inspirado em face do costume existente entre os primeiros habitantes da 
localidade, no sentido de castrar veados e caititus apanhados vivos, libertando-os em seguida, a fim de 
serem caçados depois para abate e consumo. Em 1860, o Município passou a denominar-se Bom 
Conselho, em virtude da recomendação feita por Frei Caitano de Messina.  
 
Gentílico: Bom-conselhense  
 
Formação Administrativa  
 
Distrito criado com a denominação de Bom Conselho, por lei provincial nº 45, de 12-061837. 
Subordinado ao município de Correntes. Elevado à categoria de vila com a denominação de Bom 
Conselho, pela lei provincial nº 204, de 25-06-1848, desmembrado de Correntes. Pela lei provincial nº 
239, de 30-05-1849, a vila é extinta.  
 
Pela lei provincial nº 476, de 30-04-1860, ou 1861, é restaurada a vila de Bom Conselho. Reinstalada em 
06-02-1861. Elevada a condição de cidade, pela lei estadual nº 309, de 06-06-1898. Em divisão 
administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 3 distritos: Bom Conselho, 
Taquari e Prata.  
 
Pela lei municipal nº 60, de 04-03-1921, é criado o distrito de São Serafim e anexado ao município de 
Bom Conselho. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído de 
4 distritos: Bom Conselho, Caldeirões do Guedes, Prata e São Serafim, não aparecendo o distrito de 
Taquari.  
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Pelo decreto-lei nº 92, de 31-03-1938, o distrito de Caldeirões do Guedes passou a denominar-se 
simplesmente Caldeirões.  
 
Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09-12-1938, o distrito de São Serafim passou a denominar-se 
Barro.  
 
Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, os distritos de Prata passaram a denominar-se Iatecá e 
o distrito de Barro a denominar-se Saloá. Pela lei municipal nº 16, de 26-11-1948, é criado o distrito de 
Teresinha, confirmado pela lei estadual nº 421, de 31-12-1948, e anexado ao município de Bom 
Conselho.  
 
Pela lei municipal nº 34, de 29-11-1948, é criado o distrito de Lagoa de São José. Desmembrado do 
distrito de Caldeirões e anexado ao município de Bom Conselho. Pela lei municipal nº 36, de 29-11-
1948, é criado o distrito de Rainha Isabel. Desmembrado do distrito de Caldeirões e anexado ao 
município de Bom Conselho. Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 7 
distritos: Bom Conselho, Caldeirões. Iatecá, Lagoa de São José, Rainha Isabel, Saloá e Teresinha.  
 
Pela lei municipal nº 234, de 24-03-1958, é criado o distrito de Barra de Brejo. Desmembrado dos 
distritos de Bom Conselho, Caldeirões e Teresinha e anexado ao município de Bom Conselho. Em 
divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 8 distritos: Bom Conselho, Barra 
do Brejo, Caldeirões, Iatecá, Lagoa de São José, Rainha Isabel, Saloá e Teresinha. Pela lei estadual nº 
4958, de 20-12-1963, desmembra do município de Bom Conselho o distrito de Saloá e Iatecá. Para 
formar o novo município de Saloá. Sob a mesma lei citado, desmembra do município de Bom Conselho 
o distrito de Teresinha. Elevado à categoria de município. Pela lei estadual nº 4975, de 20-12-1963, 
desmembra do município de Bom Conselho o distrito de Rainha Isabel. Elevado à categoria de 
município. Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 4 distritos: Bom 
Conselho, Barra do Brejo, Caldeirões e Lagoa de São José. 
  
Pelo Acórdão do Tribunal de Justiça, mandado de segurança nº 57049, de 03-08-1964, o município de 
Rainha foi extinto, sendo seu território anexado ao município de Bom Conselho.  
 
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 5 distritos: Bom Conselho, Barra 
do Brejo, Caldeirões, Lagoa de São José e Rainha Isabel.  
 
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. 
 
1.4.2. ‐ Caracterização da Área 
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1.4.2.1 – Localização 

 
Região de Desenvolvimento ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     Agreste 
Distância da capital ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     204 Km 
Acesso ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     BR‐232, BR‐423 
Área geográfica ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     200,581 km² 
Limites‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Terezinha, Iati, Quebrangulo e Lagoa do 
Ouro 
Densidade demográfica ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     112,58 hab/km².   
Crescimento populacional‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     0,592 % ao ano 
Altitude da Sede ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     428 m 
Distritos ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     Distrito Sede 

 
1.4.2.2. – Características Sociais e Urbanas (IBGE – 2010) 

 
1.4.2.2.1 ‐ Educação 

 
Taxa de Conclusão entre jovens de 15 a 17 anos: 44,7 %. 

 
Percentual de alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos: 92,3 %. 

Percentual de crianças de 7 a 14 anos que não estavam cursando o ensino fundamental: 9,5 %.  

Este município está na 3.109.ª posição, entre os 5.565 do Brasil, quando avaliados os alunos da 4.ª série, e 
na 3.647.ª, no caso dos alunos da 8.ª série, de acordo com o IDEB. 

 
1.4.2.2.2 – Economia e Renda 

 
O potencial econômico do município consiste na agropecuária. 

 
Em 2010, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 reduziu em 34,0%. 
 

Com relação à inserção no mercado de trabalho, havia maior representação das mulheres. 
 
Em 2011 a participação da mulher no mercado de trabalho formal era maior que a dos homens 61,4%, 
como também o percentual do rendimento feminino em relação ao masculino era de 113,9%, 
independentemente de escolaridade. 

 
1.4.2.2.3 – Domicílios: 

 
De acordo com o portal ODM – Acompanhamento Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 
em 2010, 36,73% dos moradores tinham acesso à rede de água geral com canalização em pelo menos um 
cômodo e 74,24% tinham acesso à algum tipo de rede de esgoto (rede geral ou fossa séptica), 
independentemente do tratamento. 

 
Em 2010, 99,3% dos moradores urbanos contavam com o serviço de coleta de resíduos e 94,9% 
Tinham energia elétrica distribuída pela companhia responsável (uso exclusivo). 
A proporção de moradores, em 2010, com acesso ao direito de propriedade (própria ou alugada) atingem 
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94,18%. 

 
1.4.3. Clima 

 
O clima é do tipo Tropical Chuvoso, com verão seco. A estação chuvosa se inicia em 

janeiro/fevereiro com término em setembro, podendo se adiantar até outubro. 
ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 
 
 
1. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 
Contratação de empresa especializada para execução da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BOM CONSELHO. 
 
 
2. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 
É obrigação da empresa contratada, a execução de todas as obras ou serviços descritos ou mencionados 
neste Termo de Referência, ou constante no projeto ou planilha, fornecendo para tanto, toda mão de obra e 
equipamentos necessários. São de responsabilidade da contratada: 
 
A Contratada obriga-se a: 
 
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de 
Referência e em sua proposta; 
 
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou 
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, PMBC 
ou a terceiros; 
 
Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem executados, de conformidade com 
as normas e determinações em vigor; 
 
Apresentar ao fiscal do contrato, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo 
empregado ou veículo na execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço residencial e 
telefone dos empregados colocados à disposição da PMBC, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência; 
 
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à PMBC; 
 
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da contratante;  
 
Relatar à PMBC toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;  
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Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das 
obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, guia do recolhimento do INSS, 
e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da Contratante;  
 
Não permitir a utilização do trabalho do menor;  
 
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando com a fatura mensal os 
comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista;  
 
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévia anuência da CONTRATANTE;  
 
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos 
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
Manter os seus empregados, quando em horário de trabalho, a serviço da PMBC, devidamente 
uniformizados, identificados por crachá da CONTRATADA e fornecer uniformes a todos os seus empregados, 
e que os mesmos sejam identificados com emblema da empresa, além de provê-los com os Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI, quando for o caso;  
 
Substituir imediatamente, com a prévia anuência da CONTRATANTE, qualquer motorista que seja julgado 
inconveniente à ordem ou às normas disciplinares da PMBC, de maneira que não prejudique o andamento e 
a boa execução dos serviços;  
 
Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado 
posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do 
Contrato;  
 
Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do item anterior;  
 
Manter seus funcionários sob vínculo empregatício exclusivo da empresa, responsabilizando-se por todos os 
ônus decorrentes da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência e seus Anexos, inclusive 
salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos, EPI, alimentação, uniforme e transporte que 
incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal, valores e receitas, objeto da execução dos serviços, bem 
como prevenir seus funcionários quanto aos riscos inerentes à atividade; 
 
Fazer com que seus empregados cumpram, rigorosamente, todas as suas obrigações e boa técnica nos 
serviços; 
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Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de 
interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto 
deste Contrato, devendo orientar os empregados nesse sentido; 
 
Assumir as obrigações estabelecidas na legislação, quando seus empregados forem envolvidos em acidentes 
de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da PMBC; 
 
Fornecer, toda vez que for necessário, transporte aos seus empregados (motoristas) nos dias de greve, de 
forma que o serviço contratado não seja prejudicado; 
 
Acatar as orientações do Fiscal do Contrato, sujeitando - se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando 
os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
 
Prestar esclarecimento ao Fiscal sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar 
toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços contratados; 
 
Responder por danos/desaparecimento causados ao patrimônio da PMBC, aos seus servidores e a terceiros, 
por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados (motoristas), bem como os danos à 
integridade física das pessoas a serviço do CONTRATANTE, conduzidas nos veículos; 
 
Apresentar ao Fiscal do Contrato o quadro nominativo dos motoristas destinados a prestar os serviços 
contratados, acompanhados de cópias da Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de 
Habilitação, CPF, inclusive nos casos de substituição; 
 
Fornecer de imediato à Fiscalização, o nome completo dos motoristas que prestarão os serviços, com o 
número do celular, do Bip ou de qualquer outro equipamento similar, em poder dos respectivos motoristas; 
 
Elaborar e apresentar ao Fiscal, Relatório dos Serviços Executados, contendo detalhamento da 
quilometragem e do quantitativo de pessoas transportadas, com seus respectivos trechos e horários, bem 
como outros relatórios, relacionados ao Contrato, solicitados pela Contratante; 
 
O Relatório dos Serviços Executados servirá de base para o faturamento dos serviços e deverá ter uma cópia 
juntada ao processo de pagamento; 
 
Informar à Prefeitura Municipal, eventual alteração de sua razão social e de seu controle acionário, ou 
mudança de diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada dos documentos pertinentes; 
 
Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas. 
 
Disponibilizar os materiais e os equipamentos a serem utilizados para realização dos serviços objeto deste 
termo de referência sem nenhum ônus para a contratante; 
 
Durante a vigência do presente contrato, obriga-se a manter todas as condições da habilitação e qualificação 
exigidas no edital; 
 
Responder pela solidez, segurança e perfeição dos serviços executados; 
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Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam necessárias no decorrer da 
execução e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas mediante prévia aprovação da 
Secretaria de Saúde, por escrito; 
 
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços objeto deste termo, sem prévia anuência da 
contratante; 
 
Manter sempre um profissional da área com poderes para tomar deliberação e/ou atender solicitação da 
contratante, quanto a tudo que se relacione à boa execução dos serviços contratados; 
 
A empresa vencedora deverá arcar com despesas de combustível, manutenção de veículos, treinamento, e 
reciclagem dos funcionários; 
 
Possuir e arcar com despesas de seguro de todos os veículos locados, cobrindo quaisquer danos envolvendo 
pacientes, acompanhantes e terceiros; 
 
A contratada compromete-se, sob sua exclusiva responsabilidade, coordenar, supervisionar e executar os 
serviços ora contratados, bem como expressamente reconhece e declara que assume as obrigações 
decorrentes do Contrato; 
 
A contratada compromete-se responsabilizar integralmente por quaisquer intercorrências relativas a 
acidentes de trânsito, multas de trânsito e outros incidentes relacionados ao transporte; 
Responsabilizar-se pela idoneidade moral e técnica de seus funcionários, respondendo por todos e quaisquer 
danos ou falhas que os mesmos venham a ocasionar no desempenho de suas funções, ressalvando-se a 
Contratante o direito de exigir atestados de antecedentes criminais e de boa conduta. 
 
Possuir sede ou filial com capacidade administrativa e operacional, para a perfeita execução dos serviços, 
concernentes às substituições, manutenções e outros, dentro do prazo máximo estabelecido. 
 
A contratada deverá disponibilizar os veículos devidamente emplacados e em número suficiente para 
comportar eventuais substituições por indisponibilidade, de modo a garantir a continuidade dos serviços, 
observando o prazo estipulado neste Termo para substituição. 
 
Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, mandar refazer, sem que tal 
fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem corno a extensão do prazo para conclusão da obra. 
 
 
3. FISCALIZAÇÃO 

 
A fiscalização será efetuada pela Prefeitura Municipal de Bom Conselho através da Secretaria de Transportes. 
 
A PMBC deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante 
especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no 
Termo de Referência.  
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A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o 
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no 
Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 
como: marca, qualidade e forma de uso.  
 
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 
da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Caberá à PMBC avaliar os serviços prestados pela contratada. 
 
Sugerir a aplicação das sanções previstas nos casos inexecução total ou parcial contrato, respeitados o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
A fiscalização acompanhará a execução dos serviços, solucionando quaisquer casos concernente a este, que 
forem de sua competência, levando ao conhecimento do responsável pela contratação. 
 
 
4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 
A Contratante obriga-se a: 
Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as 
determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 
 
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 
 
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando 
em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei 8666/93; 
 
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 
 
Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços; 
 
Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA; 
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Atestar notas fiscais correspondentes após o serviço executado; 
 
Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades 
e exigências do contrato, nas condições e preços pactuados; 
 
Notificar a contratada, por escrito, acerca de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da 
execução do contrato, fixando os prazos para as devidas correções e regularização das mesmas; 
 
Efetuar, diariamente ou quando julgar necessário, inspeção nos veículos colocados à sua disposição, com a 
finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção e limpeza; 
 
Fornecer relação dos servidores credenciados para autorizar saída de veículos, fiscal ou servidor indicado 
pelo mesmo; 
 
Controlar as saídas dos veículos, com anotações próprias de dados tais como, roteiro, data e hora de saída e 
chegada e quilometragem inicial e final; 
 
Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que não atenda as exigências do 
serviço; 
 
Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento dos prazos, pela contratada, 
fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo prestados; 
 
A contratante poderá, a qualquer tempo, durante a vigência do Contrato, solicitar para sua análise 
documentos relativos aos veículos, aos profissionais e/ou aos equipamentos. 
 
 
5. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DOS VEICULOS 
 
Especificações técnicas mínimas dos tipos de veículos a serem fornecidos pela contratante; 
 
 
COMPOSIÇÃO 01 
 
VEÍCULO TIPO “PASSEIO BASIC”, VEÍCULO SEDAN OU HATCH, NOVO OU SEMINOVO, COM NO MÁXIMO 5 
(CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO, 4 (QUATRO) PORTAS DE ENTRADA PARA PASSAGEIRO, CAPACIDADE PARA 
5 (CINCO) PASSAGEIROS (NÃO INCLUSO O MOTORISTA), POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1.000 CC (1.0), COM AR 
CONDICIONADO E SISTEMA DE SOM (NO MÍNIMO RÁDIO AM/FM), MOVIDO A GASOLINA OU BI-
COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÁLCOOL), MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CAVALOS E COM TODOS OS 
ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS, DEVENDO SER FORNECIDO, JUNTAMENTE COM TODOS OS ACESSÓRIOS 
OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. INCLUSO QUALQUER REPARO, REVISÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO 
VEÍCULO EM CASO DE QUALQUER OCORRÊNCIA, POR CONTA DA CONTRATADA. DEVE SER TROCADO, NO 
MÁXIMO A CADA 05 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO. 
 
COMPOSIÇÃO 02 
 
VEÍCULO TIPO “VAN”, DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE FORA DO 
DOMICILIO (TFD), VEÍCULO TETO ALTO OU TETO BAIXO, NOVO OU SEMINOVO, COM NO MÁXIMO 5 
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(CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO, 3 (TRÊS) PORTAS DE ENTRADA PARA PASSAGEIRO, CAPACIDADE PARA 16 
(DEZESSEIS) PASSAGEIROS (NÃO INCLUSO O MOTORISTA), POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 2.000 CC (2.0), COM 
AR CONDICIONADO E SISTEMA DE SOM (NO MÍNIMO RÁDIO AM/FM), MOVIDO A DISEL, MOTOR COM 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CAVALOS E COM TODOS OS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS, DEVENDO SER 
FORNECIDO, JUNTAMENTE COM TODOS OS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. 
INCLUSO QUALQUER REPARO, REVISÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE QUALQUER 
OCORRÊNCIA, POR CONTA DA CONTRATADA. DEVE SER TROCADO, NO MÁXIMO A CADA 05 (CINCO) ANOS 
DE FABRICAÇÃO). 
 
COMPOSIÇÃO 03 
 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, CARACTERIZADO COM GRAFISMO E ADAPTADO COM 
EQUIPAMENTOS DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE 
FABRICAÇÃO, COR SÓLIDA, CONTENDO RÁDIO COMUNICADOR, ANTENA, GIROFLEX DE LED TIPO ASA, 
SIRENE E LUZ STROBO NO FAROL, NAVEGADOR VIA GPS, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.4 FLEX, POTÊNCIA 
MÍNIMA DE (CV) 86 CILINDRADAS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO 
CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL DO VEÍCULO COM 
ASSISTÊNCIA 24 HORAS, SEGURO CONTRA TERCEIROS, DANOS CORPORAIS E MATERIAIS, SEM VALOR DE 
FRANQUIA PARA A CONTRATANTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIA, LAVAGEM DO VEÍCULO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, 
CARRO RESERVA PARA SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA, IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO E DEMAIS DESPESAS 
PERTINENTES A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO. DEVE SER TROCADO, NO MÁXIMO A CADA 05 (CINCO) 
ANOS DE FABRICAÇÃO). 
 
COMPOSIÇÃO 04 
 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, MODELO MICRO-ÔNIBUS, MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE ENTRE 
130 A 190 CV., TURBOALIMENTO INTERCOOLER, CAPACIDADE PARA 26 PASSAGEIROS NO MÍNIMO, 
CONJUNTO DE POLTRONAS COM LARGURA MÍNIMA DE 1000MM RECLINÁVEIS EM POLIURETANO 
INJETADO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM TECIDO, MAIS 01 POLTRONA PARA O MOTORISTA, 
CABINE ISOLADA DOS PASSAGEIROS, 01 PORTA NA PARTE DIANTEIRA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO 
EQUIPADO COM AR CONDICIONADO DE TETO COM CAPACIDADE ENTRE 40.000 A 60.000 BTUS COM 
ISOLAMENTO TOTAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA E TACÓGRAFO DIGITAL, COM ATÉ 5 (CINCO) ANOS DE 
FABRICAÇÃO, NÃO INCLUSO O MOTORISTA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. 
 
 
COMPOSIÇÃO 05 
 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, MODELO ÔNIBUS RODOVIÁRIO, MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE 
ENTRE 250 A 350 CV., TURBOALIMENTO INTERCOOLER, CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS NO MÍNIMO, 
CONJUNTO DE POLTRONAS COM LARGURA MÍNIMA DE 1000MM RECLINÁVEIS EM POLIURETANO 
INJETADO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM TECIDO, MAIS 01 POLTRONA PARA O MOTORISTA, 
CABINE ISOLADA DOS PASSAGEIROS, 01 PORTA NA PARTE DIANTEIRA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO 
EQUIPADO COM AR CONDICIONADO DE TETO COM CAPACIDADE ENTRE 40.000 A 60.000 BTUS COM 
ISOLAMENTO TOTAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA E TACÓGRAFO DIGITAL, WC, TV´S, DVD, CD PLAYER, 
MICROFONE, JANELAS PANORÂMICAS, COM ATÉ 6 (SEIS) ANOS DE FABRICAÇÃO, NÃO INCLUSO O 
MOTORISTA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. 
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6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Os veículos locados deverão atender aos seguintes itens que já estão inclusos no valor apresentado pela 
empresa: 
 

 Com quilometragem livre; 
 Com combustível; 
 Emplacados e licenciados; 
 Com os devidos equipamentos obrigatórios, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. 

 
Os veículos deverão ser entregues para locação em perfeito estado de conservação e higiene, com todos os 
equipamentos de segurança obrigatórios (triângulo de sinalização, cintos de segurança, extintor de incêndio, 
etc), com quilometragem livre, tanque de combustível cheio e lubrificantes trocados; 
 
A vistoria de entrega do veículo deverá ser preenchida com data, horário, KM inicial e assinatura do 
funcionário responsável da Contratada, e por colaborador da PMBC no ato do recebimento do veículo; 
 
A devolução dos veículos locados pela PMBC deverá ser feita no local ajustado entre as partes, com tanque 
de combustível cheio, nas condições que retornarem da viagem, ficando a limpeza/lavagem por conta da 
contratada; 
 
A Contratada deverá sob suas expensas proceder à manutenção (preventiva e corretiva) e reparo dos 
veículos, inclusive substituição de pneus, câmaras, peças, acessórios, troca de óleos, filtros, etc., bem com 
substituir de imediato qualquer veículo locado danificado, no local da ocorrência, sem ônus para a 
Contratante; 
 
Não serão consideradas como integrantes da manutenção do veículo, os desgastes ou quebras provenientes 
de mal-uso. O mal-uso do veículo será determinado por laudo do fabricante, de concessionária autorizada ou 
de empresa especializada em vistoria de veículos, não incluindo os casos em que for cabível a cobertura de 
seguros; 
 
Não haverá uma demanda fixa mensal para locação de veículos. A média mensal é meramente estimativa; 
 
Em todas as ocorrências, avarias, acidentes, furto, roubo ou incêndio, os veículos deverão ser substituídos 
por outros do mesmo nível contratado, sem custo adicional para a CONTRATANTE, de acordo com os prazos e 
quantitativos estabelecidos neste termo de referência; 
 
 
7. CASOS OMISSOS 

 
Diante da necessidade de substituição de veículos por quaisquer motivos, o veículo substituto deverá ser 
similar ou superior ao substituído, sem ônus para a Prefeitura Municipal; 
 
A entrega/transporte do veículo locado em substituição ao avariado/sinistrado ou quaisquer outras situações 
é de inteira responsabilidade da Contratada; 
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8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

A CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, preferencialmente em papel timbrado da empresa ou órgão tomador 
dos materiais descriminados, devidamente assinado e comprovando a aptidão da licitante para o 
desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, sem quaisquer 
restrições: 
 
Declaração de que dispõe ou disponibilizará de instalações adequadas, material, pessoal capacitado 
(equipe técnica), equipamentos complementares e veículos e profissionais suficientes (com reservas em 
casos de intercorrências) para execução do serviço com imediata substituição, assegurando a Prefeitura 
Municipal de Bom Conselho o direito de proceder às vistorias nas instalações, materiais e equipamentos 
disponíveis, ou seja, atendendo rigorosamente as exigências deste Termo de Referência. 
 
 
9. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
O prazo de vigência do Contrato será de 12 (Doze) meses, a partir da data de assinatura, podendo tal prazo 
ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.  
 
O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço e será de 12 
(doze) meses.  
 
Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA terá um prazo de até 07 (sete) dias corridos para iniciar 
os serviços. 
 
Quaisquer dúvidas encontradas com relação aos serviços e planilhas de preço, após assinatura do contrato, 
poderão ser dirimidas junto a Gerência de transportes.  
 
O regime de execução dos serviços sera de empreitada por preço unitário;  
 
A Contratada deverá indicar um profissional, do seu quadro técnico, para atuar como o Gestor do Contrato, 
com as qualificações e habilitação mínimas descritas neste Termo de Referência.  
 
Todos os serviços deverão ser desenvolvidos em conformidade com as normas de segurança, observando-se 
a necessidade de minimizar os transtornos aos usuários do entorno da área de intervenção. Deverão ser 
adotadas todas as providências de segurança que sejam necessárias para garantia da integridade física e 
patrimonial de terceiros.  
 
Quando houver necessidade de paralisação de alguma atividade de rotina em função da realização de 
serviços, sua execução ficará condicionada aos horários a serem estabelecidos pela Fiscalização.  
 
A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, com a devida antecedência, sua programação de trabalho.  
 
10.  PREÇO 
 
O valor estimado para a execução dos serviços em apreço é de R$ 2.537.485,96 (Dois milhões, quinhentos e 
trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), a serem pagos em parcelas 
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mensais, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro em anexo, e de conformidade com o 
boletim de medição. 
 
Os preços propostos são irreajustáveis, e nestes devem constar todos os custos diretos e indiretos com 
material, equipamento, transporte, mão-de-obra, encargos sociais, impostos, taxas, equipamentos de 
segurança individual e coletiva e tudo o mais necessário à execução completa do objeto da presente licitação.  
 
 
11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO/PAGAMENTO 
 
O pagamento será executado pelo Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho, diante das medições 
realizadas e atestadas pela fiscalização, podendo ter a periodicidade mensal ou diária, para efeito de 
desembolso. 
 
A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da Contratada quanto à perfeita 
execução do trabalho.  
 
12.  OBSERVAÇÕES DA COBERTURA DOS VEÍCULOS LOCADOS 

 
Os veículos locados deverão ter cobertura de seguro total, sem cobrança de franquia para a PMBC Proteção 
em caso de avarias por colisão, roubo, furto, incêndio ou perda total do veículo, veículos de terceiros e contra 
danos pessoais e por quaisquer outras avarias ocorridas, inclusive vidros e faróis; 
 
A Contratada deverá disponibilizar 24h (vinte e quatro) por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, 
serviço de socorro mecânico com guincho, bem como transporte dos passageiros do veículo em caso de 
sinistro ou pane, sendo de sua inteira responsabilidade e sem custo adicional para a PMBC; 
 
No ato da locação dos veículos, a Contratada deverá apresentar as respectivas apólices de seguros 
atualizadas e emitidas em nome da Contratada, em conformidade com as coberturas mencionadas no item 
anterior; 
 
13.  SUBSITITUIÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS 

 
Caso o veículo esteja no município da contratante, a Contratada deverá providenciar a substituição 
imediatamente, no prazo máximo de duas horas; 
 
Caso o veículo esteja em viagem ou quaisquer outras localidades a substituição deverá ser feita no menor 
tempo possível após a comunicação feita pela PMBC, o qual deverá ser entregue no local da ocorrência, sem 
nenhum custo adicional; 
 
Diante da necessidade de substituição de veículos por quaisquer motivos, o veículo substituto deverá ser 
similar ou superior ao substituído; 
 
A entrega/transporte do veículo locado em substituição ao avariado/sinistrado ou quaisquer outras situações 
é de inteira responsabilidade da Contratada; 
 

mailto:prefeitura@bomconselho.pe.gov.br


 
 

 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | CNPJ nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 
39 

Não haverá substituição de veículo locado quando ele for rebocado ou apreendido pelas autoridades 
competentes devido a infrações de trânsito ou irregularidades cometidas pelo condutor ou por perda ou 
roubo das placas. 
 
14.  DOS PREÇOS PROPOSTOS 

 
Os preços propostos nesse termo de referência são meramente orientativos e referenciais, devendo assim 
a licitante apresentar comprovação de todos os custos inclusos em suas composições de custo; 
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ANEXO II  

 Planilha Orçamento Base 
 
 

OBJETO:

LOCAL: BDI: 28,79%

UNITARIO 

DIA

UNITÁRIO 

MÊS
TOTAL

1.0

1.1
COMP. 

UNIT. 1

VEÍCULO TIPO “PASSEIO BASIC”, VEÍCULO SEDAN

OU HATCH
12,00 MÊS 130,15       3.904,42        46.853,07 

1.2
COMP. 

UNIT. 1

VEÍCULO TIPO “PASSEIO BASIC”, VEÍCULO SEDAN

OU HATCH
12,00 MÊS 130,15       3.904,42        46.853,07 

1.3
COMP. 

UNIT. 1

VEÍCULO TIPO “PASSEIO BASIC”, VEÍCULO SEDAN

OU HATCH
12,00 MÊS 130,15       3.904,42        46.853,07 

1.4
COMP. 

UNIT. 1

VEÍCULO TIPO “PASSEIO BASIC”, VEÍCULO SEDAN

OU HATCH
12,00 MÊS 130,15       3.904,42        46.853,07 

1.5
COMP. 

UNIT. 1

VEÍCULO TIPO “PASSEIO BASIC”, VEÍCULO SEDAN

OU HATCH
12,00 MÊS 130,15       3.904,42        46.853,07 

1.6
COMP. 

UNIT. 1

VEÍCULO TIPO “PASSEIO BASIC”, VEÍCULO SEDAN

OU HATCH
12,00 MÊS 130,15       3.904,42        46.853,07 

1.7
COMP. 

UNIT. 1

VEÍCULO TIPO “PASSEIO BASIC”, VEÍCULO SEDAN

OU HATCH
12,00 MÊS 130,15       3.904,42        46.853,07 

1.8
COMP. 

UNIT. 1

VEÍCULO TIPO “PASSEIO BASIC”, VEÍCULO SEDAN

OU HATCH
12,00 MÊS 130,15       3.904,42        46.853,07 

1.9
COMP. 

UNIT. 1

VEÍCULO TIPO “PASSEIO BASIC”, VEÍCULO SEDAN

OU HATCH
12,00 MÊS 130,15       3.904,42        46.853,07 

1.10
COMP. 

UNIT. 1

VEÍCULO TIPO “PASSEIO BASIC”, VEÍCULO SEDAN

OU HATCH
12,00 MÊS 130,15       3.904,42        46.853,07 

1.11
COMP. 

UNIT. 2

VEÍCULO TIPO “VAM”, DE USO EXCLUSIVO DA

SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE FORA

DO DOMICILIO (TFD)

12,00 MÊS 394,96     11.848,71       142.184,47 

1.12
COMP. 

UNIT. 2

VEÍCULO TIPO “VAM”, DE USO EXCLUSIVO DA

SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE FORA

DO DOMICILIO (TFD)

12,00 MÊS 394,96     11.848,71       142.184,47 

1.13
COMP. 

UNIT. 2

VEÍCULO TIPO “VAM”, DE USO EXCLUSIVO DA

SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE FORA

DO DOMICILIO (TFD)

12,00 MÊS 394,96     11.848,71       142.184,47 

1.14
COMP. 

UNIT. 2

VEÍCULO TIPO “VAM”, DE USO EXCLUSIVO DA

SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE FORA

DO DOMICILIO (TFD)

12,00 MÊS 394,96     11.848,71       142.184,47 

1.15
COMP. 

UNIT. 3

VEÍCULO ULTILITARIO TIPO “AMBULÂNCIA DE

SIMPLES REMOÇÃO”
12,00 MÊS 258,61       7.758,36        93.100,32 

1.16
COMP. 

UNIT. 3

VEÍCULO ULTILITARIO TIPO “AMBULÂNCIA DE

SIMPLES REMOÇÃO”
12,00 MÊS 258,61       7.758,36        93.100,32 

1.17
COMP. 

UNIT. 4
VEÍCULO TIPO “MICRO-ÔNIBUS” 12,00 MÊS 777,33     23.319,90       279.838,79 

1.18
COMP. 

UNIT. 5
VEÍCULO TIPO “ÔNIBUS RODOVIARIO” 12,00 MÊS 1.357,34     40.720,08       488.640,96 

1.19
COMP. 

UNIT. 5
VEÍCULO TIPO “ÔNIBUS RODOVIARIO” 12,00 MÊS 1.357,34     40.720,08       488.640,96 

2.0

2.1
COMP. 

UNIT. 06
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12,00 MÊS           -         4.741,34        56.896,03 

     211.457,16 

  2.537.485,96 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM CONSELHO

TOTAL ANUAL

*REF

TOTAL MENSAL

ADMINISTRAÇÃO

QUANT.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM CONSELHO

PREÇO

PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS POR VEICULO

ITEM RESUMO DA DESCRIÇÃO DO TIPO DE VEICULO UNID.

SECRETARIA DE SAÚDE

BOM CONSELHO - PE
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ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO  
(parte integrante e inseparável do Edital de Pregão presencial nº ___/18) 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM CONSELHO/PE 
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O 
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO, ESTADO DE 
PERNAMBUCO E DE OUTRO A  
.........................................................., COMO 
MELHOR ABAIXO SE DECLARAM: 

 
Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE BOM CONSELHO, ESTADO DE PERNAMBUCO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 10.800.021/0001-45, com sede à Rua Vidal de Negreiros,  SN – Centro 
– Bom Conselho – PE, CEP nº 55.330-000, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor o Sr°.___________________________, 
brasileiro, casado, domiciliado nesta cidade, inscrito no CIC/MF sob o Nº __________________ 
portador da cédula de Identidade Nº____________SDS-PE, e, do outro lado, a 
empresa_____________________, com sede à ______________inscrita CNPJ/NP sob o nº 
__________________,doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr._________________inscrito no CPF/MF sob o  nº 
________________,portador da cédula de identidade nº XXXXSSP/PE, tendo em vista a 
contratação, considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e a homologação do 
Processo Licitatório nº 010/18, Pregão Presencial nº 008/18, têm entre si justo e acordado o 
seguinte 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
 
Cláusula Primeira - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE BOM CONSELHO/PE. 
 
II - DO PRAZO 
 
Cláusula Segunda - O prazo de vigência do presente contrato será até 12 de meses, a contar da 
data do termo de contrato, podendo ser prorrogado, a critério da contratante, conforme dispõe o art. 
57 da Lei 8.666/93 e alterações ou ainda ser rescindido, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.  
 
 
III - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
Cláusula Terceira - O preço global, para a execução dos serviços é de R$ ............. 
(................................................................) conforme proposta vencedora e anexos do pregão 
presencial nº ___/18. 
 

§ 1º – Os pagamentos serão efetuados PARCELADAMENTE, mediante a 
apresentação de Fatura (nota fiscal) e Recibo, correspondentes aos Serviços 
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devidamente emitido e aprovado pela Secretarias Municipais e/ou pela Controladoria 
do Município, no que couber. 
 
§ 2º – Não haverá reajuste de preços para os serviços contratados através desta 
licitação durante a vigência do contrato. 
 
§ 3º – Será retido no ato do pagamento, sem prejuízo aos demais exigidos por Lei, os 
impostos/encargos cabíveis e previstos em Lei. 
 
§ 4º - O pagamento mensal será efetuado através de nota de subempenho, com o 
atestado da Diretoria responsável, bem como com a juntada do boletim de 
acompanhamento de serviços; da nota fiscal fatura do mês. 
 

 
IV – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 
 
Clausula Quarta - Para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, será possível 
reajuste de valores, caso haja no decorrer da vigência contratual, aumentos na quantidade dos 
veículos, roteiros e quilometragens decorrentes da execução deste contrato, desde que 
devidamente comprovado e aceito pela administração. 
 
 
V – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Clausula Quinta – São obrigações da contratante:  

a) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, 

sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando  à  CONTRATADA as ocorrências  de quaisquer fatos que, a 

seu critério,  exijam medidas corretivas por parte daquela; 

b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo estabelecido neste 

Contrato; 
 
VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
Clausula Sexta – São obrigações da contratada: 

a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 

anuência  da contratante; 
b) Fornecer os veículos em perfeitas condições para execução dos serviços; 
c) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 
d) Selecionar e preparar rigorosamente os veículos e os empregados que irão prestar os 

serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais 
referências, e utilizar-se preferencialmente de mão-de-obra local; 

e) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas após notificação, qualquer motorista considerado com conduta inconveniente 
pela contratante; 

f) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências 
objeto dos serviços; 

g) Nomear pessoas responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos 
executantes dos serviços. Essas pessoas terão a obrigação de reportarem-se, quando 
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houver necessidade, ao  responsável pelo acompanhamento dos serviços da contratante e 
tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

h) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus motoristas, das normas 
disciplinares determinadas pela contratante; 

i) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

j) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da contratante; 

k) Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade ao horário de saída e chegada dos 
roteiros; 

l) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 
m) A licitante se compromete, sob pena de rescisão contratual, a instalar, na cidade de Bom 

Conselho, escritório ou filial no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
assinatura do termo contratual. 

n) Atender com prontidão as reclamações por parte da Secretaria Municipal competente; 
o) Manter o veículo com todos os dispositivos de segurança exigidos pela legislação 

pertinente de acordo com artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9.503 de 23 de 
setembro de setembro de 1997 e alterações posteriores e o Manual do DETRAN- 
Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco; 

p) Responder pela segurança total do transporte, sendo de sua responsabilidade qualquer 
dano ocorrido com passageiros e condutores durante o percurso; 

q) Tratar com cortesia os alunos e os agentes de fiscalização da contratante; 
r) Manter sempre atualizado o seguro obrigatório e o seguro contra acidentes pessoais- 

CRLV E DPVAT, sendo que qualquer alteração ou emissão de um novo documento deverá 
ser encaminhado cópia ao setor responsável pelo controle da Prefeitura. 

 
 
VII - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Cláusula Sétima - Para fazer face às despesas decorrentes da execução dos serviços, serão 
utilizados recursos próprios deste Município classificados na seguinte dotação orçamentária 
constante do orçamento vigente: 
 

Entidade: 2- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM CONSELHO 

Órgão: 14.00 – Unidades Supervisionadas 

Unidade orçamentária: 14.03 – FMS - Fundo Municipal de Saúde 

Funcionais: 1*- 10.301.1001.2.306- Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde. 

2* - 10.302.1002.2.314- Manutenção das Ações de Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial de Média e Alta Complexidade. 

3* - 10.302.1002.2.912 – Manutenção do Programa de Tratamento de Saúde 

Fora do Domicílio – TFD.  

Elemento: 1*- 3.3.90.39.00.00.00.00 0061- Outros serviços de Terceiros/Pessoa 

Jurídica.  

2* - 3.90.39.00.00.00.00 0062- Outros serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica.  

3* - 3.90.39.00.00.00.00 0062- Outros serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica.  
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VIII - DA RECISÃO 
  
Cláusula Nona - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 
Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE pode rescindir, sem que à CONTRATADA caiba qualquer 
reclamação ou indenização das sanções previstas no Art. 87, da lei supra mencionada.  
 
IX - DAS PENALIDADES 
 
Cláusula Décima - A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo 
das sanções legais indicadas nos Artigos 86 a 88 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores e responsabilidades civil e criminal: 
 

§ 1º - Advertência e anotação da conduta no Sistema de Registro Cadastral; 
§ 2º – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do 
licitante em assinar o instrumento contratual em 05 (cinco) dias, contados a partir de sua 
convocação; 
§ 3º – Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de 
atraso na execução do serviço, sobre o valor do contrato; 
§ 4º – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: atraso superior a 30 
(trinta) dias na execução do serviço ou desistência de realizar o serviço; 
§ 5º – Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja provida a sua 
reabilitação. 

 
 
X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Cláusula Décima Primeira - A CONTRATADA deverá se utilizar, preferencialmente de mão-de-
obra local, onde está se realizando os serviços; 
 
Cláusula Décima Segunda - A CONTRATADA assume total responsabilidade pelas perdas e 
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, que por 
ventura apareça, desobrigando ainda a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade. 
Cláusula Décima Terceira - A CONTRATADA se obriga a manter sistema de segurança a 
vigilância sobre os serviços executados e sobre os veículos locados. 
Cláusula Décima Quarta - Executar e concluir as ordens de serviços emitidas, rigorosamente 
dentro dos prazos determinados, exceto se casos fortuitos ou motivos de força maior ocorrer, 
situações estas que serão devidamente apurados e anotados pelos técnicos responsáveis, em 
registro próprio.  
Cláusula Décima Quinta - Fazem parte integrante e inseparável deste instrumento contratual e 
obrigam a CONTRATADA, em todos os seus termos, o Pregão presencial nº 008/2018. 
 e seus anexos, além da proposta, planilhas de preços apresentados pela CONTRATADA, 
devidamente rubricadas pelas partes. 
Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o Fórum da Comarca de Bom Conselho, para dirimir qualquer 
legitimo oriundo do presente contrato, que não poderem ser administrativamente solucionados, 
renunciando, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudanças de 
domicilio por qualquer das partes, para todo e qualquer procedimento judicial decorrente deste 
contrato. 
 E, por estarem ajustados, foi o presente instrumento particular de CONTRATO 
ADMINISTRATIVO de execução de serviços de engenharia, confeccionado em 03 (três) vias de 
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igual teor para o mesmo fim, que vai subscrito pela CONTRATANTE, e pela CONTRATADA e por 
duas testemunhas presenciais devidamente qualificadas, para que este instrumento produza todos 
os efeitos legais. 
 
 

Bom Conselho, XX  de ______ de 2018. 
 

___________________________________ 
ELAYNE CRISTINE DAS NEVES LIMA 

 Contratante. 
 
 

___________________________________ 
Contratada 

 
 
 
 

Testemunhas: 
______________________________ 
Nome: 
CPF 
_______________________________ 
Nome: 
CPF 
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ANEXO IV 

 
 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
Ao 
 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bom Conselho - PE 
 
Ref: Pregão Presencial nº 008/2018 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º 
da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente 
os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal)     
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
Ao 
 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bom Conselho - PE 
 
Ref: Pregão Presencial nº 008/2018 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
Pela presente, declaramos, para os devidos legais, que esta empresa declara ser 
microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da LC nº 123/2006, e para efeito do 
cumprimento ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob 
as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste 
Edital. 
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
(Empresa e assinatura do responsável legal)     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:prefeitura@bomconselho.pe.gov.br


 
 

 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | CNPJ nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 
48 

ANEXO VI – 
 Modelo da declaração de fatos impeditivos. 

 
 
 

DECLARAÇÃO 

 
 
 

Ref.: (Identificação da licitação) 
 
 
..........................................., inscrito no CNPJ nº........................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr (a)............................portador(a) da carteira de identidade nº 
........................... e do CPF nº ............................................., DECLARA sob as penas a Lei, que não 
existe qualquer fato impeditivo de sua participação no Pregão Presencial nº _____/16, como, 
também não tem imputado nenhuma restrição imposta por qualquer órgão ou entidade da 
administração federal, estadual ou municipal, atestando assim sua idoneidade. 
 

 
(Local e data) 

 
 

......................................................... 
Assinatura  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:prefeitura@bomconselho.pe.gov.br


 
 

 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | CNPJ nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 
49 

 
ANEXO VII 

MODELO DE PROPOSTA  
 

Prefeitura Municipal de Bom Conselho 
Ref.: Pregão Presencial nº ___/2018 – __/___/2018, às XXh00min 
 

A Empresa (nome completo) ............, inscrito(a) no CNPJ/CPF (MF) n.º ........................., 
estabelecida/residente à Rua ........................................, venho, a Comissão, apresentar a seguinte 
proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE BOM CONSELHO/PE.  
 

ITEM 
ANO DO 
VEÍCULO 

VEÍCULO/ 
CAPACID

ADE 

DESCRIÇÃO 
DO VEÍCULO  

QUANT UND 
PREÇO/
DIÁRIA 
(EM R$) 

 
Preço/ 
Diária 

extenso 

TOTAL 
MENSAL 
(EM R$) 

Preço/M
ensal 

extenso 

       

 

  

 
 
 

VALOR TOTAL EM R$ 
 

VALOR TOTAL POR EXTENSO  
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ANEXO VIII 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

COMPOSIÇÃO DE BDI  

  

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO   % 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)   
 2 SEGURO E GARANTIA (SG)   

 3 RISCO (R)    
 4 DESPESAS FINANCEIRA (DF)   
 5 LUCRO (L)   
 6 TRIBUTOS (T)   

   PIS     

  COFINS      

  ISS         

  CPRB           

TOTAL 

 BDI = [[{(1+(AC/100 +R/100+SG/100+))*(1+DF/100)*(1+L/100)}/(1-T/100)]-

1]*100 
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ANEXO IX 

 
MODELO DE PLANILHA DE CUSTO  

 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS XX  

  
  

  

1 - VEÍCULO TIPO:  

  
  

  

1.0 - CUSTO DA MÃO DE OBRA 

    Diurno   

Motorista                 -    un 

valor mensal de um motorista                 -    R$/unidade 

Subtotal                 -    R$ 

Total de Motoristas                 -    R$/mes 

        

TOTAL DE MÃO DE OBRA   0,00 R$/mês 

        

2.0 - VEICULO       

        

Veículo tipo “passeio basic”   1,00 un 

valor mensal de um veículo   
 

R$/unidade 

Total com Veículo tipo “passeio basic”   
 

R$ 

        

TOTAL EQUIPAMENTOS   
 

R$/mês 

        

3.0 RESUMO DOS CUSTOS       

        

Mão de obra                  R$ 

Equipamentos   
 

R$ 

        

CUSTO TOTAL   
 

R$/mês 

        

BDI(LUCRO/ADM. CENTRAL) 
  

R$/mês 

        

SUBTOTAL   
 

R$/mês 

        

IMPOSTOS (do faturamento) PIS, COFINS,ISS 
  

R$/mês 

        

CUSTO DIRETO MENSAL   
 

R$/mês 

        

CUSTO DA DIÁRIA   
 

R$/DIARIA 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES  

   COMPOSIÇÃO AUXILIAR - VEÍCULO TIPO:  

   A - DEPRECIAÇÃO 

  

      A1 - Preço de Aquisição  
 

R$ 

   A2 - Vida Útil do Equipamento (Em meses)                meses 

   A3 - Valor Residual (Em Percentual) 
     A4 - Valor Residual (R$) 

     A5 - CUSTO MENSAL             R$/mês 

   B - CUSTO DO CAPITAL IMOBILIZADO  

  

      B1 - Custo de Aquisição 
 

R$ 

   B2 - Taxa de Juros Mensal 
     B3 - CUSTO MENSAL COM JUROS 
 

R$/mês 

    
 C - COMBUSTÍVEL   
 

      C1 - Preço de Um Litro de Gasolina           R$/l 

   C2 - Kilometros Rodados num Mês 100 x 26      Km/mês 

   C3 - Número de Km Rodados com Um Litro         Km/l 

   C4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL         R$/mês 

   D - PNEUS   
 

      D1 - Preço de um rodízio de pneus (4 pneus completos)    R$ 

   D2 - Kilometros Rodados Com um Rodízio   Km 

   D3 - Kilometros Rodados num Mes 100 x 26     Km/mês 

   D4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS     R$/mês 

   E - MANUTENÇÃO 

      
     E1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) 
     E2 - Custo do Equipamento   R$ 

   E3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses)      meses 

   E4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MES     R$/mês 

   F - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

  

      F1 - Óleo de Motor               R$/mês 

   F2 - Óleo de Transmissão                  - R$/mês 

mailto:prefeitura@bomconselho.pe.gov.br


 
 

 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | CNPJ nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 
53 

   F3 - Óleo Hidraúlico                  -    R$/mês 

   F4 - Graxa                  -    R$/mês 

   F5 - Lavagem  (4 LAVAGENS A R$ 25,00)       R$/mês 

   F6 - Filtros ( 15 % do Valor Total )             R$/mês 

   F7 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL         R$/mês 

   G - CUSTO COM LICENCIAMENTO 

  

      G1 - SEGURO       R$/mês 

   G2 - IPVA/Seguro Obrigatório        R$/mês 

   G3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO     R$/mês 

   H - CUSTO DIRETO MENSAL 
 

R$/MÊS 

      

 
 
 
OBS.: A PLANILHA ACIMA É O MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, NÃO 
NECESSARIAMENTE, AS EMPRESAS ESTÃO OBRIGADAS A APRESENTAR MODELO IGUAL, 
CONTANTO QUE A COMPOSIÇÃO APRESENTADA PELAS MESMAS ATENDA AS 
CONDIÇÕES QUE ESTA ESTABELECE. 
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