
EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 - SRP

1. DA LICITAÇÃO  

1.1. O Conselho  Regional  de  Enfermagem  de  Sergipe  (Coren/SE)  torna

público  para  conhecimento  dos  interessados  que  realizará  licitação  na

modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço global, caracterizado

pela menor taxa de administração ,  objetivando a  formação de registro de

preços para prestação dos serviços de gestão da fro ta do Coren/SE, com

implantação  e  operação  de  sistema  informatizado  e  i ntegrado,  via

internet, e tecnologia de pagamento por meio de car tão magnético, nas

redes de estabelecimentos credenciados pela CONTRAT ADA, localizados

por todo o país, principalmente nos municípios elen cados no item 2.4 do

Termo de Referência (Anexo I), para o abastecimento  de combustíveis e

manutenção, preventiva e corretiva, incluindo o for necimento de peças de

reposição e acessórios ,   conforme especificações constantes do termo de

referência em anexo.

1.2. A presente licitação será  regida  pela  pela  Lei  10.520,  de 17/7/2002,

pelos Decretos 5.450,  de 31/5/2005,  e 7.892/2013,  de 23/01/2013,  pela  Lei

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente, pela Lei

8.666, de 21/6/1993 e suas alterações, bem como subordinada às condições e

exigências estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.

1.3. A sessão pública de abertura dos envelopes contendo as propostas de

preços e a documentação de habilitação ocorrerá conforme quadro abaixo:

DATA: 16/01/2014 (QUINTA-FEIRA)

HORÁRIO: 09:00 HORAS  (HORÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE)

LOCAL:
AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE

SERGIPE

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE

TEL: (79) 3216-6300 FAX: 3216-6324



1.4. Para todos os fins indicados neste Edital, informa-se:

1.4.1. Endereço do Coren/SE: Avenida Hermes Fontes, nº 931, Bairro

Salgado Filho, CEP 49020-550, Aracaju/SE; 

1.4.2.  Horário  de  atendimento  ao  público:  7h  às  17h,  nos  dias  de

expediente no órgão.

1.4.3.  Não ocorrendo expediente ou qualquer fato superveniente que

impeça  a  realização  do  certame  na  data  marcada,  a  sessão  será

automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente,

no mesmo horário e endereço anteriormente estabelecido, desde que

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

1.5. Integram este Edital, independentemente de transcrição:

1.5.1. Anexo I – Termo de Referência; 

1.5.2. Anexo II – Modelo de Procuração;

1.5.3.  Anexo  III  –  Modelo  de  Declaração  de  Cumprimento  dos

Requisitos de Habilitação;

1.5.4.  Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto

no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido

pela Lei  n.  9.854,  de  27  de  outubro  de  1999 (trabalho de menor);

1.5.5.  Anexo V – Modelo de Proposta Comercial;

1.5.6. Anexo VI – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;

1.5.7. Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços;

1.5.8. Anexo VIII – Minuta do Contrato

1.6. As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta de

dotação  orçamentária  específica,  a  ser  atestada  no  ato  da  assinatura  do

contrato, conforme o disposto no Decreto nº 7.892/2013.
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2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

2.1. A  presente  licitação  tem  como objeto  a   formação  de  registro  de

preços  para  prestação  dos  serviços  de  gestão  da  fro ta  do  Coren/SE,  com

implantação e operação de sistema informatizado e i ntegrado,  via  internet,  e

tecnologia  de  pagamento  por  meio  de  cartão  magnétic o,  nas  redes  de

estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, loca lizados por todo o país,

principalmente nos municípios elencados no item 2.4  do Termo de Referência

(Anexo I),  para o abastecimento de combustíveis e m anutenção, preventiva  e

corretiva, incluindo o fornecimento de peças de rep osição e acessórios

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão participar desta  licitação  os  interessados  que  atendam  a

todas  as  exigências  fixadas  neste Edital. 

3.2. Estão impedidos de participar direta ou indiretamente deste certame: 

3.2.1. As empresas: 

3.2.1.1. Suspensas  de  participar  de  licitação  e  impedidas  de

contratar  com  o  Coren/SE,  durante  o  prazo  da  sanção

aplicada;

3.2.1.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar

com  a  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida

sua reabilitação;

3.2.1.3. Empresas impedidas de licitar e contratar com a União,

durante o prazo da sanção aplicada;

3.2.1.4. Sociedade  estrangeira  não  autorizada  a  funcionar  no

País;

3.2.1.5.Empresas  cujo  estatuto  ou  contrato  social  não  inclua  os

serviços objeto deste Pregão;

3.2.1.6. Empresas que se encontrem em processo de dissolução,

recuperação  judicial,  recuperação  extrajudicial,  falência,

concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
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3.2.1.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico,

assim entendidas aquelas que tenham diretores,  sócios ou

representantes  legais  comuns,  ou  que  utilizem  recursos

materiais,  tecnológicos  ou humanos em comum, exceto  se

demonstrado  que  não  agem  representando  interesse

econômico em comum;

3.2.1.8. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de

constituição;

3.2.1.9. Empresas  compostas  por  Servidores,  dirigentes  ou

responsáveis pelo Coren/SE. 

4.  DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES  

4.1. No  dia,  hora  e  local  designados  no  item  1.3  deste  Edital,  antes  do

início   da   sessão   pública   para  recebimento  das  propostas  e  documentos  de

habilitação, o Pregoeiro credenciará os interessados ou seus representantes legais. 

4.2. Para  credenciarem-se,  os  interessados  ou  seus  representantes  legais

apresentarão ao Pregoeiro: 

4.2.1. Documento oficial de identificação, com foto; 

4.2.2. Comprovação  da  existência  dos  poderes  necessários  para

formulação de propostas e prática de todos os demais atos inerentes ao

certame. 

4.3. A existência dos poderes referidos no  subitem  4.2.2  será  verificada

mediante  apresentação  de documentos  (ato  constitutivo,  estatuto,  contrato  social,

ata  da  eleição  de  diretoria,  dentre  outros)  que demonstrem o enquadramento do

interessado na condição de proprietário, sócio, diretor ou administrador da empresa,

podendo praticar atos em nome da licitante. 

4.4. Caso  o  licitante  se  faça  representar  por  procurador  ou  mandatário,  a

existência dos poderes referidos no subitem 4.3 será verificada através de procuração

(Anexo  II  -  Modelo),  outorgando-lhe  poderes  para  a  prática  de  atos  em nome do

interessado: 
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4.4.1. A   procuração   concedida   mediante   instrumento   particular

deverá  estar  acompanhada  dos documentos  referidos  no  subitem

4.3,   permitindo   a   verificação   da   existência   dos   poderes   do

outorgante; 

4.4.2.  Será  dispensada  a  exigência  contida  no  subitem  4.4.1  para

procurações concedidas mediante instrumento público. 

4.5.  Os   documentos   relativos   ao   credenciamento   deverão   ser

apresentados  em  separado  das propostas e documen tos de habilitação. 

4.6. Ficará  impedido  de  formular  lances  e  praticar  atos  inerentes  ao

certame   o   licitante   cujo  credenciamento   seja   indeferido,  pela   falta  de

apresentação de qualquer dos documentos  exigidos para essa finalidade. 

4.7. As  licitantes  cujo  credenciamento  seja  indeferido,  bem  como  as  que

optarem  pelo  envio  dos envelopes, participarão da disputa com o preço indicado no

envelope de proposta. 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

5.1. As propostas serão apresentadas preferencialmente em papel timbrado da

empresa (ou em outro que a identifique), datilografadas  ou  impressas  por

qualquer  processo  eletrônico,  sem  cotações  alternativas, emendas, rasuras

ou entrelinhas, e conterão: 

5.1.1. Preço (s) unitário (s) dos (s) itens, expresso em algarismos, em

moeda corrente nacional: 

5.1.1.1.  As  propostas deverão considerar  todas as  despesas

necessárias à execução dos serviços (com exceção da taxa de

embarque ),  incluindo  impostos,  taxas,  fretes,  transportes  e

demais encargos incidentes;

5.1.2. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias , contados da

data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste

Edital.

5.1.3. Em caso de propostas omissas, será considerado para efeito de

julgamento o prazo previsto neste instrumento; 
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5.2. Havendo divergência entre  as  quantidades  indicadas  no  Edital  e  as

contidas  nas  propostas, prevalecerão as informadas no ato convocatório. 

5.3. Solicita-se aos licitantes que também indiquem  em suas propostas os

preços totais dos itens cotados.

5.3.1. Havendo  divergência  entre  os  valores  unitário s  e  totais,

prevalecerão os unitários.

6. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS  

6.1. O Pregoeiro verificará a conformidade das propostas com os requisitos

estabelecidos no item 5 deste instrumento convocatório, desclassificando as

incompatíveis. 

6.2. Também serão desclassificadas as propostas: 

6.2.1. Referentes a objeto diverso do especificado nesta licitação; 

6.2.2. Que não atendam as condições e especificações contidas neste

edital e seus anexos. 

6.3. O  valor  estimado  para  a  taxa  de  administração  e  gerenciamento

informatizado de frota será de 1,50% (um inteiro e cinquenta décimos por

cento).

7.  DA  SESSÃO   PÚBLICA   PARA   RECEBIMENTO   DAS   PROP OSTAS   E

DOCUMENTOS  DE HABILITAÇÃO  

7.1. No dia, hora e local designados no item 1.3 deste Edital, será realizada

sessão pública  para recebimento das propostas e documentos de habilitação. 

7.2. Encerrado o credenciamento, o Pregoeiro declarará aberta a sessão. 

7.3. Não se admitirá, sob nenhuma hipótese, o ingresso de novos licitantes na

disputa após a abertura da sessão.  

7.4. Aberta  a  sessão,  os  interessados  ou   seus  representantes  deverão

apresentar  declaração  dando  ciência  de  que  cumprem  plenamente  os

requisitos de habilitação (Anexo III - Modelo): 
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7.4.1. As empresas que optarem pelo envio dos envelopes, conforme

previsto no item 4.7 deste Edital,  deverão  encaminhar  a  declaração

de  que  trata  este  subitem  em  separado  da documentação e da

proposta, sob pena de ficarem impedidas de participar do certame. 

7.4.2. A  falta de apresentação da declaração referida neste  subitem

poderá   ser   suprida  pela  manifestação   do   interessado   ou   seu

representante,  devidamente  credenciado,  que  será registrada na ata

da sessão pública. 

7.5. Em  seguida,  serão  recebidos  os  envelopes  lacrados,  contendo  em

separado a Proposta de Preço e os Documentos  de  Habilitação  definidos

neste   Edital.   Os  envelopes  deverão   conter   na   parte  externa   a

identificação  do  proponente,  o  número  deste  P regão  e  a  indicação

de  seu  conteúdo:  “PROPOSTA”  e “HABILITAÇÃO”.  

7.6. Aberto  os  envelopes  contendo  a  indicação  do  objeto  e  dos  preços

oferecidos,  será  verificada  a conformidade das propostas  com os  requisitos

estabelecidos no  item 5 deste  instrumento  convocatório, desclassificando-se

motivadamente as incompatíveis. 

7.7. As propostas de preço serão analisadas e rubricadas pelos participantes

da disputa. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABI LITAÇÃO  

8.1. No curso da sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta

de valor mais baixo e o das ofertas com  preços  at é  10%  (dez  por

cento)   superior   àquela   poderão   fazer   novos   la nces   verbais,

sucessivos,  de valores distintos e decrescentes,  at é a proclamação do

vencedor : 

8.1.1.  O julgamento das propostas se dará pelo crit ério do menor

preço,  sendo  considerada  vencedora  a  licitante  que  ofertar  o

menor  valor  para a prestação dos serviços,  ou seja,  da taxa de

administração  e  gerenciamento  informatizado  da  frot a  do

Coren/SE.
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8.2. Não  havendo  pelo  menos  3  (três)  ofertas  nas  condições  definidas  no

subitem anterior, os autores das melhores propostas poderão, até o máximo de

3 (três), oferecer novos  lances verbais e sucessivos, até a proclamação do

vencedor;  

8.3. Não caberá retratação dos lances ofertados. 

8.4. O  encerramento  da  etapa  competitiva  ocorrerá  quando,  indagadas

pelo  Pregoeiro,  os  autores  das propostas manifestarem desinteresse em

apresentar novos lances.  

8.5. Manifestado  o  desinteresse,  não  serão  admitidos  novos  lances,  salvo

nas  hipóteses  previstas  no subitem 8.7 deste Edital. 

8.6. Encerrada a etapa competitiva, as ofertas serão ordenadas pelo critério de

menor preço por item. 

8.7. O Pregoeiro observará na  classificação  final das  empresas  se há  lance

de microempresas  (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) que estejam

dentro do percentual estabelecido no art. 44, § 2º, da LC n. 123/2006 (até 5%

superior ao menor lance registrado), situação considerada como empate com a

primeira classificada. 

8.7.1. Verificado  o  empate,  o  Pregoeiro  adotará  os  procedimentos

previstos  no  art.  45  da  LC  n. 123/2006, concedendo oportunidade

para que a ME ou EPP melhor classificada  formule  lance de valor

inferior  ao  menor  lance  registrado,  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)

minutos  após  o encerramento dos lances. 

8.7.2. Havendo  recusa ao exercício do direito de preferência pela ME

ou EPP melhor classificada ou  não  ocorrendo  a  sua  contratação,  o

Pregoeiro  convocará  as  microempresas  ou  empresas  de pequeno

porte  remanescentes,  dentro do percentual  citado no  subitem 8.7,

para  exercer  a mesma faculdade. 

8.7.3. No  caso de  equivalência  entre os valores  apresentados pelas

microempresas  e  empresas de pequeno porte que se encontrem no

intervalo  definido  neste  item,  será  realizado  sorteio  para  que  se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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8.7.4. Conforme  dispõe  o  art.  11  do  Decreto  n.  6.204/2007,  para

exercício  do  direito  de  preferência  previsto  neste   item,  a   licitante

deverá  comprovar  seu enquadramento na condição  de ME ou EPP,

mediante a apresentação de declaração nos seguintes termos:  

“Declaro,  sob  as  penas  da  lei,  que  esta  empresa  cum pre  os

requisitos  legais  para  a  qualificação  como  microemp resa   ou

empresa  de   pequeno   porte,   estando   apta   a   usu fruir   do

tratamento  favorecido  estabelecido  nos  artigos  42  a  49  da  Lei

Complementar n. 123/2006.” 

8.7.5.  A  falta  de  apresentação  da  declaração  referida  no  subitem

anterior poderá ser suprida pela manifestação  do  interessado  ou  seu

representante,  devidamente  credenciado,  que  será registrada na ata

da sessão pública. 

8.7.6. O  disposto  neste   item  não  se  aplicará  quando  a  oferta

classificada  em  primeiro   lugar  após  a  fase  de  lances  tiver  sido

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.8. Examinada a proposta classificada em primeiro  lugar, caberá ao Pregoeiro

decidir  motivadamente a respeito da  sua aceitabilidade,  quanto ao objeto e

valor.  

8.9. Sendo  aceitável a oferta, o Pregoeiro  abrirá o  envelope  contendo os

documentos de habilitação da empresa  que  apresentou  a melhor  proposta,

para  verificação  do  atendimento  das  condições  fixadas  no item 9 deste

Edital.  

8.10. No caso  de microempresa  e  empresa  de  pequena  porte  com

restrição  na  comprovação  da regularidade fiscal,  será assegurado o

prazo de 02 (dois) dias úteis, com termo inicial  no  momento em que o

proponente  for  declarado  vencedor  do  certame,  prorr ogável  por  igual

período,  a  critério  da  Administração,  para  a  regula rização  da

documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de

eventuais  certidões  negativas  ou  positivas  com  efei to  de  certidão

negativa.  
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8.11. Verificado  o  atendimento  das  exigências  fixadas  no  Edital,  o  licitante

será  declarado  vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, por item.

8.12. Se   a  oferta  não   for   aceitável  ou   se  o   licitante  desatender   às

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará  as  ofertas  subseqüentes  e

a   qualificação   dos   licitantes,   na   ordem  de   classificação,   e   assim

sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma  proposta  que  atenda  ao  Edital,

sendo  o  respectivo  proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o

objeto da licitação.  

8.13. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso

da  necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderá  ser  efetuada

diligência,  na forma do § 3º  do art.  43  da Lei  n.º  8.666/93,  para  efeito  de

comprovação  de  sua  exequibilidade,  podendo-se  adotar,  dentre  outros,  os

seguintes procedimentos:

8.13.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de

justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de

inexequibilidade;

8.13.2. Verificação  de  acordos  coletivos,  convenções  coletivas  ou

sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;

8.13.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e

Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social; 

8.13.4. Consultas  a  entidades  ou  conselhos  de  classe,  sindicatos  ou

similares; 

8.13.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

8.13.6. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com

a Administração ou com a iniciativa privada;

8.13.7. Pesquisa  de  preço  com fornecedores  dos  insumos  utilizados,

tais  como:  atacadistas,  lojas  de  suprimentos,  supermercados  e

fabricantes; 

8.13.8. Verificação  de  notas  fiscais  dos  produtos  adquiridos  pelo

proponente;
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8.13.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados

por órgãos de pesquisa;

8.13.10. Estudos setoriais;

8.13.11. Consultas  às  Secretarias  de  Fazenda  Federal,  Distrital,

Estadual ou Municipal;

8.13.12. Análise  de  soluções  técnicas  escolhidas  e/ou  condições

excepcionalmente  favoráveis  que  o  proponente  disponha  para  a

prestação dos serviços;

8.13.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

9. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES  

9.1. Para  habilitarem-se  neste  Pregão,  as  empresas  interessadas  deverão

apresentar  os  documentos relacionados a seguir: 

9.1.1. Habilitação Jurídica : 

9.1.1.1. Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em vigor,

devidamente registrado, e, no caso  de  sociedades  por  ações,

acompanhado   de   documento   de   eleição   de   seus

administradores. 

9.1.2. Regularidade Fiscal: 

9.1.2.1.   Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda

Nacional,  mediante  apresentação  da  Certidão  Conjunta  de

Débitos  Relativos  aos  Tributos  Federais  e  à  Dívida  Ativa  da

União; 

9.1.2.2. Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia

por   Tempo   de   Serviço,  mediante  apresentação  do  CRF -

Certificado de Regularidade do FGTS; 

9.1.2.3. Prova  de  regularidade  relativa  ao  INSS,  mediante

apresentação  da  Certidão  Negativa  de  Débitos  Relativos  às

Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. 

9.1.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
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9.1.2.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal.

9.1.2.6. Prova  de regularidade  perante  a  Justiça  do  Trabalho

(CNDT), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

9.1.3. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.

7º da Constituição Federal (Anexo IV – Modelo): 

9.1.3.1. A  omissão  dessa  declaração  na  habilitação  poderá

ser  suprida  por  idêntica declaração  de  sócio  proprietário  ou

procurador,  se  presentes,  devidamente  identificados  e com

poderes para tal, firmada na ata desta fase. 

9.1.3.2. A   falta   de  apresentação  da   declaração  referida

neste  subitem  poderá  ser suprida  pela  manifestação  do

interessado  ou  seu  representante,  devidamente credenciado,

que será registrada na ata da sessão pública. 

9.1.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça

do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto

no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

9.1.5. Os documentos exigidos para fins de Qualificação Econômico-

financeira  deverão comprovar:

9.1.5.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e

Solvência Geral (SG) superiores a 1;

9.1.5.2. Patrimônio  Líquido  igual  ou  superior  a  10%  (dez  por

cento) do valor estimado para a contratação do serviço ofertado.

           9.1.6  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1.6.1. A  licitante,  juntamente  com  os  documentos  de  habilitação,

deverá apresentar como qualificação técnica, os seguintes documentos:

     9.1.6.1.1. Atestado de Capacidade Técnica – no mínimo 01 (um),

em  papel  timbrado  do  emitente,  firmado  por  empresa  pública  ou
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privada, comprovando já ter executado ou estar prestando, a contento,

serviços compatíveis com o objeto da licitação.

9.2. Será  admitida  a  comprovação  de  regularidade  através  da  Internet,

por meio  de  consulta  aos  sítios oficiais, inclusive para suprir data vencida em

algum documento. 

9.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em

original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da

imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser autenticada pelo

pregoeiro, mediante  conferência  com  os  originais.  As  cópias  deverão  ser

apresentadas perfeitamente legíveis.

10. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

10.1.  O  tratamento  diferenciado  conferido  às  empresas  de  pequeno  porte  e  às

microempresas  de  que  trata  a  Lei  Complementar  123/2006  deverá  seguir  o

procedimento descrito a seguir:

10.1.1. Os licitantes deverão informar, juntamente com as propostas de preço

iniciais,  se  for  o  caso,  a  sua  condição  de  microempresa  ou  empresa  de

pequeno porte;

10.1.2. Ao final da sessão pública de disputa de lances, o pregoeiro verificará

se a empresa detentora do menor preço declarou a condição de microempresa

ou empresa de pequeno porte;

10.1.3. No caso em que a detentora do menor preço possuir a condição de

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme disposto no subitem

10.1,  o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de

HABILITAÇÃO;

10.1.4.  Caso a detentora do lance ou proposta de menor valor não possua a

condição de empresa de pequeno porte ou microempresa, o pregoeiro deverá

verificar se há algum lance ou proposta ofertada por microempresa ou empresa

de pequeno porte no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior em relação

ao menor lance;
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10.1.5. Havendo lance ou proposta na situação descrita acima, considera-se o

certame empatado,  possuindo as  microempresas  ou empresas  de pequeno

porte preferência de contratação;

10.1.6. Havendo  empate,  conforme  acima,  o  pregoeiro  convocará  os

representantes das empresas de pequeno porte ou das microempresas para

negociação de preços;

10.1.7. O pregoeiro convocará nominalmente as micro e pequenas empresas

enquadradas no item 10.1.4 a apresentarem lances inferiores à menor proposta

de preços ou lance ofertado na sessão de disputa, observando a ordem de

classificação;

10.1.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar lance

inferior  ao  menor  lance  ofertado  na  sessão  de  disputa  será  considerada

arrematante  pelo  pregoeiro,  passando  a  correr  o  prazo  de  três  dias  para

apresentação  da  documentação  de  habilitação  e  da  proposta  de  preços,

conforme item 9 deste edital;

10.1.9. Será concedido o prazo de 5 (cinco) minutos à cada microempresa ou

empresa de pequeno porte enquadrada no item 10.1.4, observada a ordem de

classificação, para a proposição de lances ou manifestação de desinteresse;

10.1.10. Considera-se  iniciado  o  prazo  de 5  (cinco)  minutos  destinados  ao

licitante detentor da oferta de menor valor entre os enquadrados no item 10.1.4

a partir do ato formal de convocação pelo pregoeiro. Transcorrido o prazo de

cinco minutos destinados ao detentor da oferta de menor valor, abre-se o prazo

para  o  próximo  classificado,  após  nova  convocação  expressa,  e  assim

sucessivamente;

10.1.11. O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada

licitante  produz  a  preclusão  do  direito  de  apresentá-los.  Os  lances

apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou

após o seu término serão considerados inválidos;
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10.1.12. O  julgamento  da  habilitação  das  micro  e  pequenas  empresas

obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital;

10.1.13. Havendo  alguma restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal,

será assegurado às micro e pequenas empresas um prazo adicional de 2 (dois)

dias  úteis  para  a  regularização  da  documentação,  contados  a  partir  da

notificação da irregularidade pelo pregoeiro.  O prazo de 2 (dois)  dias  úteis

poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do

interessado antes do término do prazo inicial.

11. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

11.1. 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.  

11.2. Dos  atos  do Pregoeiro  neste  processo  licitatório  cabe  recurso,  a  ser

interposto no  final  da  sessão pública, com  registro em ata da  síntese das

suas  razões e contra-razões, podendo os  interessados  juntar memoriais no

prazo de três dias. 

11.3. A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante  importará  a

decadência  do  direito  de recurso e a adjudicação do objeto da licitação ao

vencedor. 

11.4. Não serão recebidos recursos imotivados ou insubsistentes.

12. DA  ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO  E  DOS  PRAZOS  PARA

ASSINATURA DO CONTRATO.

12.1.O objeto deste Pregão  será adjudicado pelo  Pregoeiro , salvo quando

houver  recurso,  hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade

competente para homologação;

12.2.A homologação deste Pregão  compete à Presidência do Coren/SE;
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12.3.O  objeto  deste  Pregão  será  adjudicado  globalmente  ao  licitante

vencedor ;

12.4. Depois  de  homologado  o  resultado  desta  licitação,  o  Coren/SE

convocará a empresa adjudicatária para assinatura do contrato;

12.5. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo

máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  sob  pena  de  decair  o  direito  à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.6.O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única

vez,  por  igual  período,  quando  solicitado  pelo  licitante  vencedor

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito

pelo Coren/SE.

12.7.Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e

de  outros  meios  se  o  licitante  vencedor  mantém as  condições  de

habilitação.

12.8.Quando o  licitante  convocado não assinar o contrato no prazo e nas

condições  estabelecidos,  poderá  ser  convocado  outro  licitante  para

assinar o contrato, após negociações e verificação da adequação da

proposta  e  das  condições  de  habilitação,  obedecida  a  ordem  de

classificação.

13. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO  

13.1. A gestão/fiscalização do serviço será  realizada por servidor formalmente

designado pela Presidência do Coren/SE.

14. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO   

14.1. O objeto da presente licitação será executado: 

14.1.1. Nos  prazos  correspondentes  ao  Termo  de  Referência  e  às

Especificações Técnicas, contidos no Anexo deste Edital.

14.1.2. O objeto desta licitação deverá estar de acordo e conforme as

regras  nele  estabelecidas,  correndo  por  conta  da  vencedora  as

despesas  com  seguros,  transporte,  tributos,  encargos  trabalhistas  e

previdenciários, e ainda todas as despesas que direta ou indiretamente

incidirem na prestação dos serviços.
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14.1.3. Aplicam-se ao referido serviço,  além do disposto nos Anexos

deste Edital, as especificações técnicas e as normas gerais do trabalho

constantes  no  Termo de  Referência,  que  faz  parte  integrante  deste

edital, independente de transcrição do mesmo.

14.2. O objeto executado em desacordo com o estipulado neste instrumento

convocatório e na proposta do adjudicatário será rejeitado, conforme o caso. 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   

15.1  A CONTRATADA deverá emitir uma Nota Fiscal/Fatura com o CNPJ do

Coren/SE,  detalhando  o  valor  total  dos  combustíveis  fornecidos no período

e/ou o quantitativo e valor das peças e respectivos serviços de manutenção

prestados. 

15.1.1  A  rede  credenciada  deverá  emitir  notas  fiscais  para  fins  de

garantia das peças de reposição, acessórios e/ou serviços prestados. 

15.2  A CONTRATADA deverá  providenciar  a  entrega  das  notas  fiscais  ou

faturas de cobrança, de acordo com as solicitações, no Coren/SE. 

15.3  Os valores a serem efetivamente pagos para cada tipo de combustível,

pelos serviços de manutenção e de administração serão: 

I  –  PARA OS COMBUSTÍVEIS :  o  preço  do  combustível  abastecido

cobrado à vista pelo estabelecimento credenciado nos termos do item

4.3 do Termo de Referência; 

II  – PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS :  os

praticados no mercado, por ocasião da demanda. O “valor de mercado”

será  considerado  no  intervalo  dos  menores  preços  praticados  pelas

empresas que compõem a rede credenciada da CONTRATADA, nos

termos  do item 4.3  e  da  alínea  “h”  do  item 3.11.1,  localizadas  nos

municípios mencionados no item 2.4.1 do Termo de Referência ou para

o município em que se encontre o veículo, no caso de deslocamento

para fora da sede; e 

III – PARA A ADMINISTRADORA : pelos serviços de gerenciamento da

frota para o abastecimento e manutenção dos veículos, com utilização

de um sistema informatizado integrado e pagamento por meio de cartão

magnético, será pago à administradora uma taxa percentual incidente

sobre  os  valores  das  faturas  de  fornecimento  de  combustíveis  e/ou

peças  e  serviços  de manutenção,  conforme incisos I  e  II  anteriores,
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após a incidência dos descontos legais cabíveis (Instrução Normativa

RFB  nº  1.234,  de  11  de  janeiro  de  2012,  e  demais  tributos  e

contribuições  incindíveis).  Não  será  admitida  taxa  percentual  de

administração igual a 0 % (zero por cento). Admitir-se-á, no entanto, o

percentual zero, convencionando-se, para tal, o valor de R$ 0,01 (um

centavo). 

15.4  A  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA  o  valor

correspondente ao total dos combustíveis fornecidos e dos serviços de

manutenção prestados, acrescido do valor correspondente à aplicação

da  taxa  percentual  de  administração  pactuada  na  licitação  sobre  a

fatura  com  as  deduções  referentes  a  tributos  e  contribuições  de

competência da União. 

15.5 O pagamento será efetuado por intermédio de ordem bancária pela

Tesouraria do Coren/SE, até o 5º (quinto) dia útil,  contados a partir da

data  da  atestação  emitida  pelo  Gestor  da  Contratação,  na  Nota

Fiscal/Fatura  da  contratada,  através  de  qualquer  tipo  de  Ordem

Bancária.

7.6  Quando do pagamento a ser  efetuado,  a CONTRATADA deverá

comprovar sua regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores  -  SICAF,  no  tocante  à  Documentação  Obrigatória

(Receita Federal, Dívida da União, FGTS e INSS).  

7.7  Quando  da  ocorrência  de  eventuais  atrasos  de  pagamentos,

provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá

ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a

data de seu vencimento até a data do efetivo  pagamento,  sendo os

juros de mora calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou

6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula: 

EM = I x N x VP
Onde: EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do

efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) / 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

16.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, ou pela inexecução

das condições estipuladas,  ou execução insatisfatória dos serviços,  atrasos,

omissão e  outras  falhas  a  Administração poderá,  aplicar  à  CONTRATADA,

garantida a prévia defesa, as seguintes sanções: 

16.1.1 Advertência; 

16.1.2 Pelo atraso injustificado na execução do contrato, será aplicada

multa de 0,33% (trinta  e três  décimos por  cento)  por  dia de atraso,

incidente sobre o valor  da parcela inadimplida da obrigação (taxa de

administração e serviços/produtos faturados no período), limitada a 30

(trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão contratual; 

16.1.3  Multa  de  10%  sobre  o  valor  do  contrato  ou  da  parcela

inadimplida, nos casos de qualquer outra situação de inexecução total

ou parcial, respectivamente, das obrigações assumidas; 

16.1.3.1  No caso de inadimplementos em que não haja reflexo

financeiro,  quando devidamente formalizados,  serão atribuídos

pontos de acordo com a gravidade, os quais serão cumulativos,

atribuindo-se a multa de 0,2 % do valor total do contrato a cada

10 pontos acumulados, conforme segue: 

Tabela de pontuação das ocorrências:

1 ponto por ocorrência (cômputo mensal enquanto perdurar a ocorrência)

a) apresentação da fatura com erro;

b)  atraso na reposição de cartões magnéticos,  após 3 (três)  dias úteis  da

solicitação.

2 pontos por ocorrência (cômputo mensal enquanto perdurar a ocorrência)

a) atraso na apresentação do relatório solicitado, após 30 (trinta) dias corridos

da solicitação;

b) inobservância do item 12.4 do termo de referência.

3 pontos por ocorrência (cômputo mensal enquanto perdurar a ocorrência – exceto

“c”)

a) inexistência de relatório estipulado em contrato;

b)  falta  de  credenciamento  de  estabelecimento  em  local  solicitado  sem

apresentar justificativa plausível, após 30 dias de solicitação;

c) estabelecimento credenciado não aceita operação por falha da contratada.
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16.1.3.2  Ocorrências  não  listadas  nesta  tabela  serão

avaliadas  pela  fiscalização  do  contrato,  atribuindo-se

pontuação de acordo com a gravidade da situação; 

16.1.4  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior

a 2 (dois) anos; 

16.1.5  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei; 

16.1.6  Aquele  que,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  de  sua

proposta,  não  assinar  o  contrato,  deixar  de  entregar  documentação

exigida  no  edital,  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o

retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,

falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de  modo

inidôneo, fizer  declaração falsa ou cometer fraude fiscal,  garantido o

direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o

Coren/SE  pelo  prazo  de  até  cinco  anos,  sem  prejuízo  das  multas

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

16.2 As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as

demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, contados a partir da data em que tomar ciência. 

17. DA UTILIZAÇÃO DA ARP POR ORGÃO NÃO PARTICIPANTE

17.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o período de vi-

gência, por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que

não  tenha  participado  deste  certame  licitatório,  mediante  anuência  do

Coren/SE, observadas as condições e regras estabelecidas na Lei 8.666/1993

e no Decreto 7.892/2013.

17.2 Os órgãos e entidades não participantes do registro de preços, quando

desejarem utilizar a Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Coren/SE

para manifestação acerca da possibilidade de adesão.

17.3 Caberá ao prestador beneficiário da ARP, observadas as condições nela

estabelecidas, a aceitação ou não da prestação do serviço decorrente de ade-
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são, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes

da ata, assumidas com o Coren/SE e órgão(s) participante(s), se houver.

17.4 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão

ou entidade não participante, a cem por cento dos quantitativos dos valores re-

gistrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão(s) par-

ticipante(s), se houver.

17.5 A quantidade decorrente das adesões à ata de r egistro de preços não

poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quan titativo de cada item

registrado na ata de registro de preços para o Core n/SE e órgão(s) partici -

pantes(s) , se houver, independente do número de órgãos não p articipan-

tes que aderirem ao certame.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

18.1. O número do CNPJ do Coren/SE é 13.161.344/0001-24

18.2. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e

condições deste Edital e seus anexos. 

18.3. Todos os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em

original ou fotocópia autenticada: 

18.3.1. Não  serão  admitidas  fotocópias  ilegíveis,  que  impossibilitem

a  análise  dos  termos  dos documentos pelo Pregoeiro; 

18.3.2. Não serão aceitos protocolos ou solicitações junto aos órgãos

emissores em substituição aos documentos exigidos neste Edital. 

18.4. O Pregoeiro não  responde por  extravio  ou  atraso  causados pela

entrega de documentos  em locais e horários diversos dos indicados neste

Edital. 

18.5. No  julgamento  das  propostas  e  da  habilitação,  o  Pregoeiro  poderá

sanar  erros  ou  falhas  que  não alterem  a  substância  das  propostas  e  dos

documentos   exigidos   neste   Edital,   mediante   despacho  fundamentado,

registrado  em  ata  e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes  validade  e  eficácia

para  fins  desclassificação e habilitação. 
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18.6. Ainda no julgamento da habilitação, o Pregoeiro procederá à consulta no

Cadastro  Nacional  de  Empresas  Suspensas  ou  Inidôneas,  pertencente  à

Controladoria Geral da União (CGU);

18.7. O  Pregoeiro,   em  qualquer   fase  da  licitação,   poderá  promover

quaisquer   diligências   julgadas  necessárias  à  análise  das  propostas  e  da

documentação,  devendo  os   licitantes  atender  às   solicitações  no  prazo

estipulado, contado do recebimento da convocação.  

18.8. Recomenda-se   aos   licitantes   a   utilização   dos   modelos   de

procuração,   planilhas   e  declarações disponibilizados  neste Edital  e  seus

anexos. 

18.9. Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação vigente. 

18.10. Este  Edital  será  disponibilizado  no  site  do  Coren/SE

(www.corensergipe.org.br)  a  partir   da publicação do seu extrato no Diário

Oficial da União. 

18.11. Esclarecimentos  e  informações  adicionais  poderão  ser  obtidos  com

o Pregoeiro  no  endereço indicado  no  item  1.4 deste Edital,  pelos  telefones

(79)  3216-6327   ou   3216-6300,  ou   através   do   e-mail

anderson@corensergipe.org.br

19. DO FORO  

19.1. As  questões  decorrentes  da  execução  deste  Instrumento,  que  não

possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na

Justiça Federal, no Foro da cidade de Aracaju/SE, Seção Judiciária do Estado

de Sergipe, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,

salvo  nos  casos  previstos  no  art.  102,  inciso  I,  alínea  “d”  da  Constituição

Federal.

Aracaju/SE, 27 de dezembro de 2013.

ANDERSON JORGE SANTOS DE

OLIVEIRA

Pregoeiro

GABRYELLA GARIBALDE SANTANA

RESENDE

Presidente do Coren/SE
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA 

1.1  Justifica-se  a  presente  demanda  pela  necessidade  de  maior  presteza  e

economicidade  na  realização  de  serviços  afetos  à  gestão,  abastecimento  e

manutenção  da  frota  de  veículos  oficiais  de  uso  para  o  Coren/SE,  buscando-se

otimizar o trato com o bem público, estabelecendo-se mecanismos aglutinadores de

eficiência e eficácia, bem como ferramentas úteis para sua análise e gestão. 

1.2 Da mesma forma há a necessidade de abastecer e manter veículos do Coren/SE,

que necessitem de intervenções para sua adequada movimentação. 

1.3 Resultados esperados: 

1.3.1  Redução de despesas com a frota,  através  de controles  dinâmicos  e

eficazes, que conferem veracidade às informações e permitem reduzir o tempo

coleta, digitação, compilação e análise de dados. 

1.3.2  Redução  de  despesas  administrativas  relativas  ao  espaço  físico  e

pessoal necessários à operacionalização dos controles. 

1.3.3  Flexibilidade do sistema de abastecimento e manutenção dos veículos,

por  acesso  facilitado  a  uma  rede  de  serviços  com  qualidade  e  preços

adequados. 

1.3.4 Agilidade nos procedimentos. 

1.3.5  Obtenção  de  informações  sobre  o  abastecimento  e  manutenção  dos

veículos, em tempo hábil para tomada de decisões corretivas. 

1.3.6 Melhoria do gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva através

do  controle  de  quilometragem e  consumo por  veículo,  por  meio  de  avisos

programados de manutenção preventiva gerados pelo sistema. 

1.3.7  Redução de gastos inadequados através da utilização de relatórios de

exceção. 

1.3.8 Eliminação de adiantamentos para o pagamento de combustíveis.
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2. DO OBJETO 

2.1 O objeto do presente Termo de Referência é a formação de registro de preços

para prestação dos serviços de gestão da frota do C oren/SE, com implantação e

operação de  sistema informatizado e  integrado,  via  internet,  e  tecnologia  de

pagamento  por  meio  de  cartão  magnético,  nas  redes  d e  estabelecimentos

credenciados pela CONTRATADA,  localizados por todo o país, principalmente

nos  municípios  elencados  no  item  2.4  deste  Termo  de  Referência,  para  o

abastecimento de combustíveis e manutenção, prevent iva e corretiva, incluindo

o fornecimento de peças de reposição e acessórios.  

2.2  A frota do Coren/SE é constituída  atualmente por  veículos  automotores  (3 de

transporte terrestre) oficiais. Os quantitativos poderão sofrer alterações no decorrer da

execução contratual. 

2.2.1  A substituição ou incorporação de veículos à frota em nada altera as

condições  estabelecidas  na contratação dos  serviços,  uma vez  que para  a

CONTRATADA  a  inclusão  de  veículos  não  causa  decréscimo  em  sua

remuneração. 

2.3 Os itens a serem contratados compõem um único lote, a saber: 

LOTE I

ITEM I

Elemento de

Despesa: 

33.90.39-39

Serviços  de  manutenção  em  geral  de

veículos. 
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ITEM II
Elemento de

Despesa: 
3.3.90.30-21

 

Combustível  (etanol,  gasolina,  óleo
diesel). 

 

ITEM III
Elemento de

Despesa: 
3.3.90.39-12

 

Serviços de  gestão da frota  do Coren/SE, com
operação de sistema informatizado via internet e
tecnologia  de  pagamento  por  meio  de  cartão
magnético  nas  redes  de  estabelecimentos
credenciados  para  o  abastecimento  de
combustíveis  e  manutenção  preventiva  e
corretiva. 

 



Aquisição de peças de reposição e acessórios

para veículos. 

OBS: Os itens II, III, e IV NÃO serão objetos de di sputa e serão adjudicados ao

vencedor  do  lote  I,  devendo  a  licitante  lançar  o  me smo  valor  constante  do

modelo de proposta. 

2.4 A Contratada deverá possuir credenciados em sua rede postos de abastecimento

de combustível em todo território nacional, sendo obrigatório nas cidades de:

CIDADE GASOLINA ETANOL ÓLEO DIESEL
Aracaju • • •

Itabaiana • • •
Lagarto • • •

Nossa Senhora da

Glória

• • •

Propriá • • •
Estância • • •

2.4.1.  A Contratada deverá possuir  credenciadas em sua rede oficinas para

manutenção  preventiva  e  corretiva,  incluindo  o  fornecimento  de  peças  e

acessórios,  em  todo  território  nacional,  sendo  obrigatório  nas  cidades  de

Aracaju/SE.

2.5 Na sede do Coren/SE deverão ser instalados ou disponibilizados os equipamentos

e/ou softwares de gerenciamento da frota do sistema da proponente,  permitindo a

definição de limites de gastos dos respectivos cartões, de acordo com as definições

estabelecidas pelo GESTOR DO SISTEMA, e emissão de relatórios.

2.6 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 

2.6.1  Os serviços de abastecimento deverão prever a utilização de  software,

cartões  magnéticos  e  equipamentos  necessários  para  a  autorização  e

realização de abastecimentos com etanol, gasolina e óleo diesel em rede de

postos de combustíveis credenciada pela CONTRATADA, os veículos da frota

do Coren/SE.
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ITEM IV
Elemento de

Despesa: 
3.3.90.30-10

 



2.7 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

2.7.1  O atendimento dos serviços de manutenção, bem como o fornecimento

de materiais deverá ocorrer por meio de rede de oficinas e centros automotivos

e pela rede de revendedores varejistas credenciados e disponibilizados pela

CONTRATADA,  em  horário  comercial,  nas  quantidades  estabelecidas  pela

CONTRATANTE,  sendo  utilizado  software  para  cotação,  autorização,

realização e atesto dos serviços nos veículos da frota do Coren/SE. 

2.7.2 Manutenção Preventiva – compreende todos os serviços executáveis na

rede credenciada, em oficinas mecânicas ou concessionárias de automóveis,

obedecendo-se às recomendações do fabricante do veículo. São exemplos de

manutenção preventiva: 

a) Troca de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas;

b) Troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, fluido de freio, aditivo

de arrefecimento; 

c) Lubrificação de veículos; 

d) Lavagem simples e completa; 

e) Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação; 

f)  Reposição  de  palhetas  de  limpador,  aditivo  para  o  sistema  de

esguicho do limpador de para brisa, correias de alternador/gerador, etc.;

g) Substituição de itens do motor; 

h) Limpeza externa do motor e descarbonização de bicos injetores; 

i) Reparos de bombas e bicos injetores; 

j) Troca do extintor de incêndio; e 

k)  Outros  serviços  constantes  no  manual  dos  veículos  e/ou

equipamentos. 

2.7.3  Manutenção  Corretiva  ou  Pesada  –  compreende  todos  os  serviços

executáveis na rede credenciada, em oficinas mecânicas ou concessionárias

de  automóveis  que  venha  a  ocorrer  fora  dos  períodos  estabelecidos  para

execução das manutenções preventivas, para correções de defeitos aleatórios

resultantes  de  desgaste  e/ou  de  operação,  manutenção  e  fabricação,

garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de

pessoas e materiais. São exemplos de manutenção corretiva: 

a) Serviços de retífica de motor; 

b) Montagem, desmontagem e substituição de jogo de embreagens; 
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c) Serviços de instalação e reparos elétricos; 

d) Serviços no sistema de injeção eletrônica (reparos e substituição); 

e) Capotaria; 

f) Tapeçaria; 

g) Funilaria e pintura; 

h) Serviços no sistema de arrefecimento; 

i) Serviços no sistema de ar-condicionado; e 

j)  Reboque de veículos,  de preferência com cobertura nacional,  com

atendimento vinte e quatro horas e sete dias por semana, inclusive para

veículos pesados. 

3. SISTEMA INFORMATIZADO E RELATÓRIOS 

3.1  O  Sistema  Tecnológico  Integrado  deverá  viabilizar  o  abastecimento  de

combustíveis e a manutenção da frota na rede credenciada mediante a apresentação

de cartão magnético,  próprio  e vinculado  a cada veículo,  bem como do condutor,

conforme dados informados pela CONTRATANTE. 

3.1.1 A operação, registro e tratamento das informações deverão ser efetuados

eletronicamente,  mediante o uso de equipamentos especiais  de gravação e

leitura de dados em cartões magnéticos. 

3.1.2  O Sistema  Tecnológico  (software,  equipamentos  e  rede  credenciada)

deverá prover solução que iniba e identifique por meio do cartão do condutor,

com agilidade e segurança, as eventuais utilizações não autorizadas. 

3.2  O Sistema contratado deverá permitir  o  bloqueio/desbloqueio/troca de senha

em tempo real para gerenciamento, acompanhamento e ações proativas por parte da

CONTRATANTE, bem como o cancelamento imediato do cartão, para os casos de

inutilização ou extravio, sem custos adicionais. 

3.3  O  Sistema  Tecnológico  da  CONTRATADA  deverá  prover  solução  para  que

veículos  oficiais  pertencentes ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais,  em caso de

missão oficial no Estado de Sergipe, sejam tratados da mesma forma que os veículos

da frota do Coren/SE, ainda que não estejam integrados à frota. 

3.4  O  Sistema  deverá  prever  solução  para  o  controle  em  níveis  de  acesso  por

agrupamentos,  concedendo  acesso  a  transações  específicas  e/ou  relatórios,

considerando três níveis: 
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1º Nível: UNIDADE ADMINISTRATIVA 

2º Nível: BASE DE GERENCIAMENTO 

3º Nível: CENTRO DE CUSTO 

3.4.1  O  sistema  deverá  prever  nos  perfis  de  acesso  no  mínimo  o  de  (1)

GESTOR  DO  SISTEMA,  com  amplos  acessos  de  cadastro  de  veículos,

senhas, consultas, etc., e o de (2) GESTOR DE BASE DE GERENCIAMENTO

com acesso somente  à  sua base e a  atividades  definidas  e limitadas  pelo

GESTOR DO SISTEMA, dentre elas cadastro de veículos ou sua alteração,

atribuição/alteração/realocação  de  limites  de  gastos,  consultas,  etc.  O

GESTOR DO SISTEMA terá acesso completo para gerenciamento de toda a

frota. 

3.4.1.1  A  realocação  dos  limites  entre  os  cartões  individuais  e  as

BASES DE GERENCIAMENTO deverá estar disponível em tempo real,

via Sistema. 

3.4.1.2  No  caso  de  indisponibilidade  do  Sistema,  a  CONTRATADA

deverá  disponibilizar  um canal  direto  por  telefone para  a  realocação

instantânea de limites dos cartões. 

3.4.2  O  perfil  de  GESTOR  DO  SISTEMA  deverá  ser  atribuído  apenas  a

servidores indicados e lotados no Coren/SE. O perfil de GESTOR DE BASE DE

GERENCIAMENTO será atribuído a servidores indicados pela CONTRATANTE

e lotados nas BASES DE GERENCIAMENTO, correspondentes ao 2º Nível de

acesso. 

3.5  Serão consideradas como BASES DE GERENCIAMENTO os agrupamentos de

CENTROS DE CUSTOS determinados pela CONTRATANTE onde, caso necessário,

deverão  ser  instalados  ou  disponibilizados  equipamentos  e/ou  softwares  de

gerenciamento de frota, de forma a tornar o sistema de gerenciamento independente

entre  as  diversas  BASES  DE  GERENCIAMENTO,  sem  custos  adicionais  à

CONTRATANTE. 

3.6  A  composição  dos  relatórios  deverá  ser  submetida  à  apreciação  da

CONTRATANTE para adequação às suas necessidades. 

3.7  O sistema de controle informatizado deverá permitir a consulta e a emissão de

relatório  em  tempo  real,  contemplando  a  rede  atualizada  de  postos  e  oficinas

credenciados pela CONTRATADA,  total  e  por  localidade (municípios do estado de
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Sergipe), SEM A NECESSIDADE DE USO DE SENHA DE ACESSO, bem como a

solicitação de credenciamento de novos estabelecimentos pela CONTRATADA. 

3.8  Os relatórios  disponibilizados  pela  CONTRATADA deverão  conter,  no  mínimo,

informações da relação dos veículos e equipamentos automotivos por placa, marca,

modelo, tipo de combustível, ano de fabricação, base da Unidade Administrativa e/ou

Unidade Gestora e Centro de Custo, para ambos os itens contratados. 

3.8.1  Na hipótese de realocação de veículos entre unidades do Coren/SE, a

CONTRATADA  deverá  garantir  que  o  cartão  de  identificação  do  veículo

permaneça válido e passível de utilização, sem qualquer interregno interruptivo.

3.9  Para implantação do sistema não será permitida modificação e/ou instalação de

equipamentos  nos  veículos,  salvo  com  expressa  e  justificada  autorização  da

CONTRATANTE. 

3.10  SISTEMA  INFORMATIZADO  E  RELATÓRIOS  RELACIONADO S  A

ABASTECIMENTO 

3.10.1 O Sistema deverá disponibilizar a definição de limites de gastos mensais

com abastecimento, tanto para as BASES DE GERENCIAMENTO, quanto para

cada  veículo  da  frota,  ficando  a  cargo  do  GESTOR  DO  SISTEMA  sua

alimentação e realocação, que não poderão ser ultrapassados. 

3.10.1.1 Os GESTORES DAS BASES DE GERENCIAMENTO poderão

ser  autorizados  pelo  GESTOR DO SISTEMA a  efetuar  alterações  e

realocações  dos  limites  individuais  (por  veículo)  dentro  dos  limites

estipulados para as BASES DE GERENCIAMENTO. 

3.10.2  O  Sistema  deverá  prover  mecanismo  de  controle  do  saldo

remanescente do mês e do contrato, em tempo real, com avaliações e alertas

de níveis críticos de saldo. 

3.10.3  O  Sistema  deverá  emitir  comprovante  da  transação  contendo  as

informações a seguir, independentemente da solicitação do condutor: 

a) Identificação do posto (Nome e Endereço); 

b) Identificação do veículo (placa oficial); 

c) Identificação do condutor; 

d) Hodômetro do veículo no momento do abastecimento; 

e) Tipo de Combustível; 

f) Quantidade de litros de combustível; 

g) Valor do litro do combustível; 

h) Valor da operação; 
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i) A data e hora da transação; 

j) Saldo restante disponível do cartão de abastecimento, em Reais e em

destaque. 

3.10.4 O software de Gestão de Abastecimento, os Equipamentos Periféricos e

os Cartões da CONTRATADA deverão compreender: 

a)  Registro  informatizado  dos dados de abastecimento e disponíveis

para consulta via WEB, propiciando informações, no mínimo, de todos

os dados do item 3.10.3; 

b)  Emissão  de  relatórios  gerenciais,  financeiros  e  operacionais  que

permitam o controle das despesas, condutores e consumo específico

por  veículo,  além dos  possíveis  desvios  em relação aos  parâmetros

adotados  (Km/litro  [mínimo  e  máximo];  intervalo  de  tempo  entre

transações; capacidade do tanque/veículo etc.); 

c)  Parametrização  dos  cartões  com  os  dados  necessários  para

identificação  das  características  dos  veículos  e  equipamentos

automotivos; e 

d) Identificação do condutor no momento da utilização dos serviços de

abastecimento por meio de senha pessoal. 

3.10.5 Os relatórios das transações de abastecimento deverão conter, no mínimo,

as seguintes informações: 

a) Histórico das operações realizadas pela frota contendo data e hora

do  abastecimento,  identificação  do  estabelecimento,  identificação  do

condutor,  identificação  do  veículo  (placa,  marca,  modelo,  ano  de

fabricação),  quilometragem  (hodômetro)  do  veículo  no  ato  do

abastecimento,  tipo  de  combustível  abastecido,  quantitativo  de  litros

abastecido,  valor  por  litro  e  total  adquirido,  média  de  consumo

(quilometragem por litro de combustível), subtotal disponível no cartão e

quilometragem percorrida por veículo; 

b)  Histórico  das  operações  realizadas  por  usuário  previamente

autorizado pela CONTRATANTE; 

c) Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado;

d) Preço médio pago por tipos de combustível consumidos pela frota; 

e) Volume de gastos realizados por tipos de combustível; 
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f) Indicação dos veículos que apresentarem distorções em termos de

quilometragem e consumo de combustíveis; 

g) Despesas realizadas por BASE DE GERENCIAMENTO e CENTRO

DE CUSTO; 

h)  Cadastro completo dos veículos,  condutores e respectivas BASES

DE GERENCIAMENTO; e 

i) Eventuais inconsistências da operação realizada. 

3.11  SISTEMA  INFORMATIZADO  E  RELATÓRIOS  RELACIONADO S  A

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

3.11.1  O  software  para  administração  e  gerenciamento  da  frota,  com

intermediação para a manutenção preventiva e corretiva, deverá compreender as

especificações  do  item 3.10  deste  Termo de  Referência,  quando  aplicáveis,  e

também: 

a)  Possibilitar à CONTRATANTE, adquirir  por meio da rede credenciada da

CONTRATADA, quaisquer peças, componentes, acessórios e outros materiais

de uso automotivo solicitados, sejam eles distribuídos ou comercializados pelo

fabricante  ou  montadora  dos  veículos  e/ou  por  meio  de  rede  de

concessionárias,  ou pelo comércio e indústria automotivos e afins,  definidas

pelas seguintes características e procedências: 

3.11.1.1. Originais, genuínos, produzidos e/ou embalados e com controle de qualidade

do fabricante ou montadora do veículo e constantes de seu catálogo; ou 

3.11.1.2. Originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veículos, atendidos os

mesmos padrões e níveis de qualidade por esta exigidos, recomendados ou de outros

fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade recomendados

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

catálogo, sob solicitação ou autorização formal da Administração. 

b) A possibilidade de se adquirir as referidas peças de reposição e acessórios

pelo sistema Fornecido pela CONTRATADA não implica em renúncia por parte

da CONTRATANTE para  buscá-las  diretamente  no comércio  de autopeças,

quando  assim  justificado  pelo  preço  mais  vantajoso  para  a  Administração

Pública; 

c) O sistema deverá possibilitar à CONTRATANTE requisitar, por meio da rede

credenciada, serviços de transporte em veículo equipado com Guincho para

socorro mecânico emergencial, inclusive de veículos pesados, de preferência
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com cobertura nacional, com atendimento vinte e quatro horas e sete dias por

semana; 

d)  O  sistema  tecnológico  integrado  deverá  viabilizar  o  pagamento  do

fornecimento das peças e acessórios e da mão-de-obra referente à execução

do serviço de manutenção para a frota dos veículos do Coren/SE, junto à rede

credenciada, SOMENTE após aprovação prévia (atesto) do serviço p elo(s)

responsável(eis)  formalmente  designado(s)  pela  CONT RATANTE,  o(s)

qual(is)  deverá(ão)  ser  identificado(s)  digitalment e  por  senha  ou  por

certificado digital ; 

e) O sistema deverá dispor de mecanismo de controle do saldo remanescente

disponível  para  cada  BASE  DE  GERENCIAMENTO,  em  tempo  real,  com

avaliações e alertas de níveis críticos de saldo, inclusive criticar os serviços de

manutenção realizados, no momento da aprovação; 

f)  O  sistema  deverá  disponibilizar  alerta  indicando  a  necessidade  de

manutenção, em função da quilometragem percorrida ou do prazo decorrido

entre  manutenções  periódicas,  como  troca  de  óleo,  filtro,  correia  dentada,

bateria, fluido de freio, palhetas do limpador, extintor de incêndio (validade),

pastilhas e lonas de freio e outras a critério da CONTRATANTE; 

g) O sistema deverá ter permissão de acesso por meio da internet, de qualquer

computador conectado à rede, com senha administrada por responsável (is)

designado(s)  pela CONTRATANTE,  permitindo parametrização de cartões e

emissão de relatórios, encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e

todo o processo para aprovação de orçamento e recebimento dos serviços; 

h)  O Sistema deverá permitir  à CONTRATANTE a possibilidade de levantar

três  orçamentos  ou  mais  dos  serviços  necessários  a  serem  aplicados  no

veículo,  quando  existirem  oficinas  credenciadas  em  número  suficiente  nos

municípios relacionados no item 2.4 do termo de referência, com a relação das

peças, componentes e materiais a serem trocados,  bem como o volume de

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

centesimais  e  preços  líquidos,  para  aprovação  pela  BASE  DE

GERENCIAMENTO; 

i)  À  CONTRATANTE  caberá  o  ônus  pelas  peças  automotivas  que

eventualmente  necessitarem  ser  trocadas  e  cujos  preços  devem  estar  de

acordo com os praticados no mercado; e 
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j)  O Sistema deverá permitir  que a CONTRATANTE acione oficina da rede

credenciada sem a necessidade da informação de três orçamentos, nos casos

de reparos de emergência cuja realização tornar-se imprescindível,  inclusive

aos sábados,  domingos,  feriados  e  fora do  horário  de  expediente  e/ou  em

locais onde ocorrerem quebras ou defeitos nos veículos, incluindo serviço de

guincho ou socorro mecânico, devendo haver campo específico para relato da

situação de urgência pelo servidor responsável. 

3.11.2 Os relatórios das transações de manutenção deverão conter, no mínimo, as

seguintes informações: 

a)  Histórico  das  operações  realizadas  pela  frota  contendo  data  do serviço,

identificação do condutor e estabelecimento, datas e horas de entrada e saída

do estabelecimento, quilometragem do veículo (hodômetro) no ato do serviço,

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

materiais), preço unitário do serviço; e 

b) Prazo de garantia das peças substituídas e dos serviços prestados com seus

respectivos valores individualizados. 

3.11.3  O  Sistema  também  devera  disponibilizar  relatórios  gerenciais  que

demonstrem ao gestor da frota: 

a) Consolidação dos dados presentes no sistema, de forma que se possam

obter relatórios gerais e individuais por meio da internet; 

b) Necessidade de trocas de óleo ou de manutenção preventiva, com base na

quilometragem percorrida ou do tempo transcorrido da última manutenção; e 

c) Eventuais inconsistências da operação realizada. 

4. REDE CREDENCIADA 

4.1 A CONTRATADA será responsável pela administração, manutenção, organização

e credenciamento de rede de serviços especializada, que deverá estar equipada para

aceitar as transações com os cartões dos usuários do sistema. 

4.2  A rede de postos de combustíveis, centros automotivos e oficinas (que deverão

realizar,  no mínimo , os serviços de mecânica em geral,  funilaria e sistema elétrico

automotivo  -  podendo  haver  um  estabelecimento  por  especialidade)  deverá  ser

suficiente  para  o pleno atendimento  da demanda de serviços  de abastecimento  e

manutenção da frota. 

4.3  Os  estabelecimentos  que  não  estiverem  credenciados  no  momento  da

contratação, deverão o ser no prazo máximo de trinta dias, contados da assinatura do
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contrato, a fim de difundir antecipadamente a rede de atendimento aos servidores. A

rede credenciada deverá obedecer aos seguintes critérios: 

4.3.1 O mínimo de dois estabelecimentos, para cada tipo de serviço, em cada

cidade relacionada no item 2.4. Será dispensada esta exigência na hipótese

em que comprovadamente não houver disponível  nas cidades o mínimo de

estabelecimentos  exigidos,  situação  em  que  será  admitido  pelo  menos  o

credenciamento de um estabelecimento para cada tipo de serviço; 

4.3.2  Dentre  os  estabelecimentos  credenciados,  pelo  menos  um  posto  de

combustível  e  uma oficina  deverão  estar  num raio  máximo  de 10  km (dez

quilômetros) da sede do Coren/SE. 

4.3.3  Deverá  haver  o  credenciamento  mínimo  de  uma  concessionária

autorizada da montadora GM/Chevrolet, ou de outras marcas por ocasião de

alteração da frota, nas cidades relacionadas no item 2.4.1, salvo na hipótese

em  que  não  houver,  comprovadamente,  concessionárias  estabelecidas,

devendo a CONTRATADA providenciar o credenciamento na localidade mais

próxima da cidade não atendida. 

4.4  Conforme a necessidade e por solicitação da CONTRATANTE a CONTRATADA

deverá promover o credenciamento de novos postos e oficinas no prazo máximo de 30

(trinta) dias contados da data da solicitação; 

4.5  A  rede  credenciada  pela  CONTRATADA  deverá  estar  equipada  para  aceitar

transações e processos de contingência para finalização da transação. 

4.6 A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento às oficinas e aos postos

credenciados  pelo  valor  efetivamente  consumido.  Não  respondendo,  em nenhuma

hipótese,  a  CONTRATANTE,  nem  solidária  e  nem  subsidiariamente,  por  esse

pagamento. 

4.7  Os atendimentos realizados  pela rede credenciada sem a devida cobertura de

crédito serão de total responsabilidade da CONTRATADA. 

4.8  No caso de mau atendimento, a CONTRATANTE não mais utilizará os serviços

prestados  pelo  estabelecimento  credenciado  da CONTRATADA,  devendo  esta  ser

comunicada dos fatos que motivaram a decisão, a fim de impedir nova prestação de

serviços do estabelecimento para a CONTRATANTE. 

4.9 Os postos de combustível credenciados deverão possuir nas suas instalações área

suficiente para movimentação e manobras necessárias ao abastecimento de veículos

de todos os portes. 
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4.10 A CONTRATADA deverá acompanhar a divulgação dos postos de abastecimento

autuados e/ou interditados pela Agência Nacional de Petróleo - ANP por problemas de

qualidade do combustível fornecido, e divulgar imediatamente à CONTRATANTE; 

4.10.1 Caso algum dos postos credenciados conste na relação divulgada pela

ANP, aquela deverá providenciar, caso necessário, novo credenciamento para

substituir o anterior no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

4.11 Para execução dos serviços de manutenção da frota, a CONTRATANTE utilizará

as oficinas credenciadas pela CONTRATADA que disponham dos seguintes requisitos

mínimos: 

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

internet; 

b) Possuir equipamentos eletrônicos apropriados para aferições e regulagem

de motores; 

c) Dispor de ferramentaria atualizada para atendimento da frota da respectiva

categoria de sua responsabilidade; 

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

e)  Dispor  de  equipe  técnica  preferencialmente  uniformizada,  composta  por

profissionais qualificados para prestar os serviços de forma regular e eficiente; 

f) Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com

sua  especialidade,  com  fornecimento  de  peças,  componentes  e  demais

materiais destinados à manutenção da frota de veículos do Coren/SE, nas suas

instalações, independente da marca do veículo; 

g)  Devolver  os  veículos  para  o  Coren/SE  em  perfeitas  condições  de

funcionamento; 

h) Executar fielmente, dentro das melhores normas técnicas, os serviços que

lhe forem confiados, de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa

observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados pelo Coren/SE,

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

seja necessário à perfeita execução dos serviços e desde que aprovado pelo(s)

Responsável(is) designado(s); 

i) Permitir que a CONTRATANTE realize fiscalização da execução dos serviços

a serem prestados pela oficina credenciada; 

j)  Somente  utilizar  peças,  materiais  e  acessórios  genuínos,  similares  ou

aqueles  acertados  entre  a  Unidade  Gestora  e  a  rede  credenciada  de

estabelecimentos,  desde que atendidas as recomendações do fabricante do
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veículo  e  não  podendo  valer-se  em  nenhuma  hipótese  de  itens

recondicionados, salvo nos casos excepcionais com autorização expressa da

CONTRATANTE; 

k)  Atender  com prioridade  as  solicitações  da  CONTRATANTE referentes  à

execução dos serviços; 

l) Não aplicar materiais/serviços sem  prévia autorização , bem como prestar

todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

m) Disponibilizar  local  adequado para inspeção prévia de todas as peças a

serem substituídas  nos  veículos,  devendo  fornecer  a  relação  delas  e  seus

respectivos  códigos,  que  serão  verificados  por  servidor  ou  Comissão

especialmente designada pela CONTRATANTE; 

n)  Receber e inspecionar o veículo da CONTRATANTE, mediante termo de

vistoria prévia, devendo fornecer uma via para a Unidade Gestora solicitante e

responsabilizar-se  civil  e  penalmente  por  qualquer  descumprimento  das

disposições legais,  inclusive  por acidentes decorrentes da ação ou omissão

que ocorram durante a realização dos serviços aprovados na ordem de serviço

- OS via sistema; e 

o) Somente executar os serviços mediante prévia autorização e por meio da

emissão  de  Ordem  de  Serviço  –  OS  via  internet,  aprovada  pela

CONTRATANTE por intermédio do sistema de gerenciamento informatizado. 

5. IMPLANTAÇÃO DOS SERVICOS 

5.1 A CONTRATADA deverá implantar o Sistema no prazo máximo de 30 (trinta) dias,

contados a partir da assinatura do contrato, não sendo permitida a utilização da rede

credenciada antes da referida data.

5.1.1 Somente a partir do dia da assinatura do contrato deverá ser possível a

realização de gastos por meio da rede credenciada. 

5.2  O  processo  de  implantação  do  Sistema  pela  CONTRATADA  compreende  as

seguintes  atividades  para  a  operação  de  abastecimento  de  combustível  e  de

manutenção preventiva e corretiva da frota: 

a)  Cadastramento  das  UNIDADES  ADMINISTRATIVAS,  BASES  DE

GERENCIAMENTO, CENTROS DE CUSTO, condutores e veículos; 

b) Definição da logística da rede de postos e oficinas credenciados; 

c) Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos; 
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d)  Fornecimento  ao  Coren/SE  dos  dados  cadastrais  da  rede  de  postos  e

oficinas credenciadas; 

e) Treinamento dos condutores e gestores; e 

f) Fornecimento dos cartões para os  condutores  e veículos  informados pela

CONTRATANTE. 

5.3  Para implantação dos serviços  a CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA,

após  a  assinatura  do  contrato,  o  cadastro  completo  e  atualizado  dos  veículos  e

condutores, contendo os seguintes dados: 

5.3.1 Veículos: 

1. Placa; 

2. Marca; 

3. Tipo; 

4. Chassi; 

5. Combustível; 

6. Ano de fabricação; 

7. Bases de Gerenciamento e Centros de Custo; 

8. Capacidade do tanque; e 

9. Hodômetro. 

5.3.2 Condutores: 

1. Nome; 

2. Registro funcional (Matrícula e cargo); e 

3. Unidade de lotação. 

5.4 O prazo para treinamento de todos os gestores e usuários envolvidos na utilização

da solução proposta deverá ser de no máximo cinco dias úteis, após a assinatura do

contrato. 

6. DA CONTRATAÇÃO, VIGÊNCIA E PREÇO 

6.1 O Contrato a ser firmado vigerá, a partir da data de sua assinatura, até 31/12/2014,

podendo ser prorrogado por períodos subsequentes de até 12 (doze) meses, e até o

limite de 60 (sessenta) meses, com a indicação do crédito orçamentário e respectivo

empenho para atender a despesa no exercício em curso, bem como da parcela da

despesa relativa à parte a ser executada, caso a duração ou previsão de duração do

contrato ultrapasse o exercício financeiro. 

6.2  Farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição, todos os

elementos apresentados pela licitante vencedora de cada item que tenham servido de

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE

TEL: (79) 3216-6300 FAX: 3216-6324



base para a licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital do Pregão e

seus Anexos. 

6.3  O preço contratado será fixo e irreajustável. Define-se como preço contratado a

taxa percentual de administração pactuada para o item contratado. 

6.4  Deverão estar  incluídos  no  preço  total  contratado,  todos  os  custos,  materiais,

tributos, mão de obra, e outros encargos, inclusive sociais e trabalhistas, que venham

incidir na prestação dos serviços pela CONTRATADA. Todo o investimento necessário

para  a  implantação  do  sistema  de  cada  item  contratado,  como  a  instalação  dos

equipamentos de leitura,  softwares  de gravação e  transmissão de dados,  cartões,

credenciamento  da  rede  de  empresas  fornecedoras,  manutenção  do  sistema  e

treinamento  de  pessoal,  fornecimento  de  manuais  de  operação  e  o  que  mais  for

necessário  para  o  perfeito  funcionamento  do  sistema,  deverão  constar  no  valor

correspondente à taxa de administração estabelecida no instrumento contratual a ser

formalizado no ato da contratação. 

7. DA MEDIÇÃO, FATURAMENTO E PAGAMENTO 

7.1 A CONTRATADA deverá emitir uma Nota Fiscal/Fatura com o CNPJ do Coren/SE,

detalhando o valor total dos combustíveis fornecidos no período e/ou o quantitativo e

valor das peças e respectivos serviços de manutenção prestados. 

7.1.1 A rede credenciada deverá emitir notas fiscais para fins de garantia das

peças de reposição, acessórios e/ou serviços prestados. 

7.2  A CONTRATADA deverá providenciar a entrega das notas fiscais ou faturas de

cobrança, de acordo com as solicitações, no Coren/SE. 

7.3  Os valores  a serem efetivamente pagos para cada tipo de combustível,  pelos

serviços de manutenção e de administração serão: 

I – PARA OS COMBUSTÍVEIS : o preço do combustível abastecido cobrado à vista

pelo estabelecimento credenciado nos termos do item 4.3; 

II  – PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS :  os praticados no

mercado,  por  ocasião  da  demanda.  O  “valor  de  mercado”  será  considerado  no

intervalo  dos  menores  preços  praticados  pelas  empresas  que  compõem  a  rede

credenciada da CONTRATADA, nos termos do item 4.3 e da alínea “h” do item 3.11.1,

localizadas nos municípios mencionados no item 2.4.1 deste Termo de Referência ou

para o município em que se encontre o veículo, no caso de deslocamento para fora da

sede; e 
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III – PARA A ADMINISTRADORA : pelos serviços de gerenciamento da frota para o

abastecimento  e  manutenção  dos  veículos,  com  utilização  de  um  sistema

informatizado  integrado e  pagamento  por  meio  de cartão  magnético,  será  pago à

administradora  uma  taxa  percentual  incidente  sobre  os  valores  das  faturas  de

fornecimento de combustíveis e/ou peças e serviços de manutenção, conforme incisos

I e II anteriores, após a incidência dos descontos legais cabíveis (Instrução Normativa

RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e demais tributos e contribuições incindíveis).

Não será admitida taxa percentual de administração igual  a 0 % (zero por cento).

Admitir-se-á, no entanto, o percentual zero, convencionando-se, para tal, o valor de R$

0,01 (um centavo). 

7.4 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente ao total dos

combustíveis fornecidos e dos serviços de manutenção prestados, acrescido do valor

correspondente à aplicação da taxa percentual de administração pactuada na licitação

sobre a fatura com as deduções referentes a tributos e contribuições de competência

da União. 

7.5 O pagamento será efetuado por intermédio de ordem bancária pela Tesouraria do

Coren/SE, até o 5º (quinto) dia útil, contados a partir da data da atestação emitida pelo

Gestor da Contratação, na Nota Fiscal/Fatura da contratada, através de qualquer tipo

de Ordem Bancária.

7.6 Quando do pagamento a ser efetuado, a CONTRATADA deverá comprovar sua

regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, no

tocante  à  Documentação  Obrigatória  (Receita  Federal,  Dívida  da  União,  FGTS e

INSS).  

7.7  Quando  da  ocorrência  de  eventuais  atrasos  de  pagamentos,  provocados

exclusivamente  pela  Administração,  o  valor  devido  deverá  ser  acrescido  de

atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a

data do efetivo pagamento, sendo os juros de mora calculados à taxa de 0,5% (meio

por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte

formula: 

EM = I x N x VP

Onde: EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;
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VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) / 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

8. METODOLOGIA DA LICITAÇÃO 

8.1  Os  serviços  objetos  do  presente  termo  de  referência  caracterizam-se  como

contínuos  e comuns,  haja vista  poderem ser objetivamente definidos,  por  meio  de

especificações usuais de mercado; 

8.2  Diante  disso,  a  licitação  será  realizada  por  meio  de  processo  denominado

PREGÃO PRESENCIAL, que observará os preceitos de direito público e, em especial,

as disposições da Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; do Decreto nº 5.450, de 31

de  maio  de  2005;  do  Decreto  nº  3.555,  de  8  de  agosto  de  2000;  da  Instrução

Normativa MARE nº 05 de 21 de julho de 1995, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02

de 30 de abril de 2008; da Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de

2006; Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007; e, subsidiariamente, da Lei n.º

8.666  de  21 de junho de 1993,  e  suas  alterações;  demais  cominações legais,  e,

Subordinado às condições e exigências estabelecidas no Edital  do Pregão e seus

Anexos. 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1 O julgamento obedecerá ao critério de MENOR VALOR GLOBAL PARA O LOTE,

resultante da proposta para o item em disputa , a saber, serviço de administração e

gerenciamento informatizado de frota,  integrante  do objeto  do Edital  do Pregão,  e

ficará sujeito à condição resolutiva expressa,  consistente no encaminhamento, pela

licitante  declarada vencedora,  no  prazo  estabelecido  no  edital,  dos  documentos  e

declarações exigidos para habilitação, no original ou em cópia autenticada. 

10. QUANTITATIVOS E VALORES DE REFERÊNCIA 

10.1  Para  o  Preço  de  Referência  foi  realizada  pesquisa  de  preços  em empresas

prestadoras  do  serviço  que  trata  o  objeto  desta  contratação.  Tais  empresas

apresentaram  taxas  de  administração  sobre  as  estimativas  de  consumo  de

combustíveis e de serviços de manutenção dos veículos com fornecimento de peças. 

10.2 O valor total estimado de gastos foi composto a título de se obter um preço de

referência, cuja finalidade é subsidiar as licitantes na elaboração de suas propostas,
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haja vista que os quantitativos de consumo e serviços são variáveis de acordo com a

dinâmica da demanda do Coren/SE. 

10.3  O  valor  anual  estimado  da  contratação  dos  serviços  de  gestão  de  frota

corresponde à média de 1,50% (um inteiro e cinquenta décimos por cento) sobre a

estimativa de consumo de combustíveis e prestação de serviços de manutenção da

frota, a saber: 

Item Projeção para 2014
Estimativa

Mensal

Estimativa

Anual

A
Fornecimento de combustíveis (etanol,

gasolina e diesel)
2.083,33 25.000,00

B Serviços de manutenção de veículos 1.250,00 15.000,00
C Reposição de Peças Automotivas 416,67 5.000,00

D
Serviços de manutenção e reposição de

peças para veículos (itens B+C)
1.666,67 20.000,00

E
Taxa de administração média apurada nos

orçamentos obtidos
1,50% 1,50%

Valor Global de Referência 

(resultado  do  somatório  da  taxa  de

administração com o valor  total  de gastos

com combustíveis, serviços de manutenção

e  reposição  de  peças  previstos  para  12

meses) 

3.750,00 45.000,00

10.3.1 Valores de referência para formulação de propostas: 

LOTE I

Item Descrição
Valor estimado

mensal (R$)

Valor estimado

anual (R$)

I *56,25 675,00

II
Combustível (etanol, gasolina e

óleo diesel)
2.083,33 25.000,00

III
Serviços de manutenção em

geral de veículos
1.250,00 15.000,00

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE

TEL: (79) 3216-6300 FAX: 3216-6324

Serviços  de  gestão  da  frota  do
Coren/SE, com operação de sistema
informatizado  via  internet  e
tecnologia  de  pagamento  por  meio
de  cartão  magnético  nas  redes  de
estabelecimentos credenciados para
o abastecimento de combustíveis e
manutenção preventiva e corretiva. 
 



IV

Aquisição de peças de

reposição e acessórios para

veículos

416,67 5.000,00

Valor para cálculo da proposta (soma dos itens II, III e IV) 45.000,00
*Valor correspondente a 1,50% (um inteiro e cinquenta décimos por cento) 

sobre a estimativa de consumo de combustíveis e prestação de serviços de 

manutenção da frota.

11. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

11.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar, na Nota

Fiscal  de  Serviços/Fatura,  a  efetiva  prestação  do  serviço,  por  meio  de

servidores designados pela administração; 

b) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom

desempenho; 

c) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles

praticados  no mercado pelas  demais  prestadoras dos  serviços,  de forma a

garantir que aqueles continuem a ser os mais vantajosos para Administração: 

c.1) Para os serviços de abastecimento, o Coren/SE poderá promover

mensalmente  pesquisa  da  média  de  preços  praticada  no  estado  de

Sergipe e fornecida pela Agência Nacional do Petróleo, a fim de apurar

a  razoabilidade  dos  preços  praticados  pelos  estabelecimentos

credenciados; 

d) Documentar as ocorrências havidas; 

e) Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais; 

f) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da

CONTRATANTE, quando necessário, para execução dos serviços; 

g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela CONTRATADA, necessários à execução do Contrato; e 

h) Efetuar os pagamentos devidos. 

12. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

12.1 A Contratada prestará os serviços objeto deste contrato em caráter contínuo, de

acordo com as especificações e normas requeridas, utilizando recursos tecnológicos

apropriados, devendo dispor, para tal, da infraestrutura e equipe técnica exigidas. 
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12.2  A Contratada deverá fazer uma apresentação ilustrativa do funcionamento do

cartão e dos protocolos de atendimento a serem observados no ambiente web bem

como das situações relativas a perda ou extravio de cartão no local e horário a serem

determinados pelo Coren/SE. 

12.3 A Contratada deverá fornecer manual explicativo para utilização dos sistemas de

atendimento no ambiente web abrangendo todos os perfis e configurações de menus

de acesso e consolidação de dados,  na quantidade a ser  definida pelo Coren/SE,

conforme a necessidade. 

12.4 São obrigações da CONTRATADA 

a)  Arcar com todas as despesas resultantes da implantação do sistema de

gerenciamento  eletrônico,  instalações,  manutenção,  relatórios  e  outras

decorrentes; 

b) Fornecer, sem ônus para a Administração, cartões magnéticos para cada

veículo  e  para  cada  condutor  cadastrados  a  pedido  da  CONTRATANTE,

devendo ainda permitir a emissão de novo cartão para os casos de inutilização

ou  extravio,  sem  custos  adicionais,  com  prazo  máximo  de  reposição  não

superior a 3 (três) dias úteis; 

b.1)  O  cartão  único  para  cada  veículo  deverá  ser  parametrizado  e

vinculado à placa oficial,  de forma que impeça o abastecimento ou a

manutenção em outro veículo não vinculado ao cartão magnético, ou

mesmo a veículo não pertencente à frota do Coren/SE; e 

b.2) Deverão ser fornecidas senhas pessoais aos condutores, de modo

a identificá-los por ocasião da realização dos serviços (abastecimento

ou manutenção). 

c)  Fornecer  2  (dois)  cartões  não  vinculados  para  o  Coren/SE,  o  qual

permanecerá  em  poder  de  responsável  devidamente  designado  pela

CONTRATANTE,  a  fim  de  viabilizar  o  abastecimento  e/ou  manutenção  de

veículos oficiais que se encontrarem em trânsito no estado de Sergipe;

i) A critério da CONTRATANTE, e de acordo com a necessidade, poderão ser

solicitados à CONTRATADA novos cartões não vinculados, não recaindo sobre

essa solicitação qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

d) Organizar, manter e administrar a rede de estabelecimentos credenciada,

nos termos do item 4 deste Termo de Referência e na quantidade necessária

para melhor atendimento. 
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i)  Manter  atualizada  a  relação  das  empresas  com  as  quais  mantenha

credenciamento. 

e) Tomar providências imediatas para sanar problemas oriundos da utilização

dos serviços  prestados  pelos  estabelecimentos  conveniados,  resolvendo  os

pedidos de solução de problemas e assistência técnica em prazo inferior  a

vinte e quatro horas; 

f)  Encarregar-se  do  acionamento  do(s)  estabelecimento(s)  credenciado(s)

envolvido(s) para que os mesmos concedam o período de garantia das peças,

de acordo  com o prazo  oferecido  pelo  fabricante,  assim  como o  prazo  de

garantia dos serviços de no mínimo 90 (noventa) dias, exceto alinhamento de

direção e balanceamento que terão garantia de 30 (trinta)  dias, a contar da

data de entrega do veículo, de acordo com solicitação da CONTRATANTE; 

g) Fiscalizar os serviços prestados pela rede de postos e oficinas credenciadas

objetivando  garantir  um  nível  satisfatório  de  qualidade,  compreendendo  a

disponibilização  dos  equipamentos,  horários  de  funcionamento,  presteza  no

atendimento e o que mais couber para perfeita execução do disposto neste

Termo de Referência; 

h)  Efetuar,  sob sua exclusiva responsabilidade, os pagamentos devidos aos

estabelecimentos com os quais mantém convênios; 

i) Atender prontamente quaisquer exigências do fiscal do Contrato, inerentes ao

objeto da contratação; 

j) Manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e

qualificação exigidas no Pregão; 

k)  Prestar  os  serviços  objetos  da  presente  licitação,  obedecendo  às

disposições legais e regulamentos pertinentes; e 

l)  Indicar  preposto,  com  atendimento  presencial,  informando  telefone  fixo,

telefone  celular  e  endereço  eletrônico  para  contato  com a  CONTRATADA,

comunicando qualquer alteração que venha a ocorrer nesses dados. 

13. DAS SANÇÕES 

13.1  Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, ou pela inexecução das

condições estipuladas,  ou execução insatisfatória  dos serviços,  atrasos,  omissão e

outras falhas a Administração poderá,  aplicar  à CONTRATADA,  garantida a prévia

defesa, as seguintes sanções: 

13.1.1 Advertência; 
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13.1.2  Pelo atraso injustificado na execução do contrato, será aplicada multa

de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o

valor  da  parcela  inadimplida  da  obrigação  (taxa  de  administração  e

serviços/produtos faturados no período), limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos

quais será causa de rescisão contratual; 

13.1.3 Multa de 10% sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos

casos  de  qualquer  outra  situação  de  inexecução  total  ou  parcial,

respectivamente, das obrigações assumidas; 

13.1.3.1  No  caso  de  inadimplementos  em  que  não  haja  reflexo

financeiro, quando devidamente formalizados,  serão atribuídos pontos

de acordo com a gravidade, os quais serão cumulativos, atribuindo-se a

multa de 0,2 % do valor total do contrato a cada 10 pontos acumulados,

conforme segue: 

Tabela de pontuação das ocorrências:

1 ponto por ocorrência (cômputo mensal enquanto perdurar a ocorrência)

a) apresentação da fatura com erro;

b)  atraso na reposição de cartões magnéticos,  após 3 (três)  dias úteis  da

solicitação.

2 pontos por ocorrência (cômputo mensal enquanto perdurar a ocorrência)

a) atraso na apresentação do relatório solicitado, após 30 (trinta) dias corridos

da solicitação;

b) inobservância do item 12.4 do termo de referência.

3 pontos por ocorrência (cômputo mensal enquanto perdurar a ocorrência – exceto

“c”)

a) inexistência de relatório estipulado em contrato;

b)  falta  de  credenciamento  de  estabelecimento  em  local  solicitado  sem

apresentar justificativa plausível, após 30 dias de solicitação;

c) estabelecimento credenciado não aceita operação por falha da contratada.

13.1.3.2  Ocorrências  não  listadas  nesta  tabela  serão  avaliadas  pela

fiscalização  do  contrato,  atribuindo-se  pontuação  de  acordo  com  a

gravidade da situação; 

13.1.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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13.1.5  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação, na forma da lei; 

13.1.6  Aquele que,  convocado dentro do  prazo  de validade  de sua proposta,  não

assinar  o contrato,  deixar  de entregar  documentação exigida  no edital,  apresentar

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver

a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de  modo

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla

defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Coren/SE pelo prazo de até

cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cominações legais. 

13.2 As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais,

facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a

partir da data em que tomar ciência. 

14 – DA UTILIZAÇÃO DA ARP POR ORGÃO NÃO PARTICIPANT E

14.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante o período de vigência,

por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha partici-

pado deste certame licitatório, mediante anuência do Coren/SE, observadas as condi-

ções e regras estabelecidas na Lei 8.666/1993 e no Decreto 7.892/2013.

14.2 Os órgãos e entidades não participantes do registro de preços, quando deseja-

rem utilizar a Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Coren/SE para manifes-

tação acerca da possibilidade de adesão.

14.3 Caberá ao prestador beneficiário da ARP, observadas as condições nela estabe-

lecidas, a aceitação ou não da prestação do serviço decorrente de adesão, desde que

não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com

o Coren/SE e órgão(s) participante(s), se houver.

14.4 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou en-

tidade não participante, a cem por cento dos quantitativos dos valores registrados na

ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s), se hou-

ver.

14.5 A quantidade decorrente das adesões à ata de registro de preços  não poderá

exceder , na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de

registro de preços para o Coren/SE e órgão(s) participantes(s), se houver, indepen-

dente do número de órgãos não participantes que aderirem ao certame.
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15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Detalhes não citados neste Termo, referentes ao fornecimento e a prestação de

serviços, mas que a boa técnica leve a presumir sua necessidade, não deverão ser

omitidos, não sendo justificativas para sua não apresentação.
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ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO

(Em papel timbrado da empresa)

Por  este  instrumento  particular  de  procuração,  nomeamos  o  (a)  Sr.  (Sra.)

_____________________,   portador   da   carteira   de   identidade   n.   XXXXXX

SSP/XX,   CPF  n.  XXX.XXX.XXX-XX,  como  representante   legal   da  empresa

______________________,  inscrita  no CNPJ sob o n. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, no

Pregão  Presencial  n.  02 /2014  –  SRP,   instaurado  pelo  Conselho  Regional  de

Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), outorgando-lhe poderes para entregar, receber e

juntar documentos, assinar atas e  termos,  tomar deliberações,   receber ofícios e

relatórios,  firmar declarações, dar ciência e, especialmente,  ofertar  novas  propostas

através  de  lances,  enfim,  praticar  todos  os  atos  que  se  tornem necessários ao

bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

   

Local e data

 

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO

(Cumprimento dos requisitos de habilitação)

 

Declaramos,  sob  as  penas  da  Lei,  que  a  empresa

___________________________________,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   n.

XX.XXX.XXX/XXXX-XX, cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos

no  Pregão  Presencial  n.  02 /2014  –  SRP e  não  se  enquadra  em  nenhum  dos

dispositivos da Lei  n.  8.666/93 em função dos quais estaria impedida de licitar  ou

contratar com a Administração Pública. 

   

Local e data

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

(Trabalho do menor)

 

PREGÃO PRESENCIAL N. 02 /2014 – SRP

 

Declaramos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de

junho de 1993,  acrescido  pela  Lei  n.  9.854,  de  27  de  outubro  de  1999,  que  a

empresa  ________________________,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   n.

XX.XXX.XXX/XXXX-XX,   legalmente  representada   pelo   Sr.   (Sra.)

________________________,  portador  da  carteira  de  identidade  n.  XXXXXX

SSP/XX,  CPF  n.  XXX.XXX.XXX-XX,  não  emprega menor  de  dezoito  anos  em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Assinalar  abaixo  se  a  empresa emprega menor  de catorze  anos,  na  condição de

aprendiz: 

Sim ( )    Não ( )

 

Local e data

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA

AO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

AV. HERMES FONTES, Nº 931

BAIRRO SALGADO FILHO

ARACAJU – SERGIPE

• Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 02/2014 – SRP -Coren/SE

DADOS DA EMPRESA LICITANTE
RAZÃO SOCIAL:
NOME DE FANTASIA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
FAX:
E-MAIL:
NOME DA PESSOA PARA ASSINATURA DO

CONTRATO:
PROFISSÃO/CARGO:
Nº DA CARTEIRA DE IDENTIDADE:
CPF:
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

Para  execução  dos serviços  referente  ao Pregão Presencial  nº  02/2014 -  SRP,  o

VALOR  da nossa proposta é de:

ITEM Descrição dos serviços Taxa (%)

   01

Prestação dos serviços de gestão da frota do Coren/SE,

com implantação e operação de sistema informatizado  e

integrado,  via  internet,  e  tecnologia  de  pagamento  por

meio  de  cartão  magnético,  nas  redes  de

estabelecimentos  credenciados  pela  CONTRATADA,

_____%
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localizados  por  todo  o  país,  principalmente  nos

municípios  elencados  no  item  2.4  do  Termo  de

Referência,  para  o  abastecimento  de  combustíveis  e

manutenção,  preventiva  e  corretiva,  incluindo  o

fornecimento de peças de reposição e acessórios.

Declaramos que:

a) Manteremos  a  Proposta  válida  pelo  prazo  mínimo  de  60  (sessenta)  dias

consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação

e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo RECURSO de habilitação ou

inabilitação  de  licitante  e  suas  eventuais  impugnações,  bem  como  de

julgamento  das  propostas  comerciais  e  de  suas  eventuais  impugnações,

durante o período de seus respectivos julgamentos,  o prazo de validade da

proposta comercial  não correrá,  tendo em vista  o efeito  suspensivo  desses

recursos;

b) Nos  valores  apresentados  estão  inclusos  todos  os  custos  com  salários,

encargos sociais, seguros, alimentação, transportes, uniformes, EPI’s, lucros,

encargos fiscais e parafiscais, materiais necessários para execução do objeto

desta licitação, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis

para os fornecimentos licitados;

c) Na  execução  dos  serviços,  observaremos  rigorosamente  as  especificações

técnicas,  assumindo  desde  já  a  integral  responsabilidade  pela  perfeita

realização  dos  trabalhos,  de  conformidade  com  as  normas  e  padrões  do

Coren/SE;

d) Manteremos  em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) Temos  inteiro  conhecimento  das  exigências  e  obrigações  apresentadas  no

Pregão Presencial nº 02/2014 -SRP – Coren/SE, inclusive aquelas contidas no

ANEXO - I.

Atenciosamente,

CIDADE/UF, XX DE XXXXXXXXXX DE 2014

(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante)
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ANEXO VI

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉ CNICA

Atestamos  (ou  declaramos)  que  a  empresa

____________________________,  inscrita  no  CNPJ  (MF)  nº

____________________,  inscrição  estadual  nº  ________________________,

estabelecida no (a) __________________________, executa (ou executou) serviços

de __________________________ para este órgão (ou para esta empresa).

Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos

pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos

que o desabone comercial ou tecnicamente.

Local e data

______________________________________________

Assinatura e carimbo do emissor

Observação:

1) Este atestado (ou declaração) deverá ser emitido em papel que identifique o órgão 

(ou empresa) emissor.
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. XX/2014

 

Aos  xx  dias  do  mês  de  XXXXXXXXXX  de  2013,  no  Conselho  Regional  de

Enfermagem  de  Sergipe  (Coren/SE),  são  registrados  os  preços  da  empresa

XXXXXXXXXXXXXXXX ,  inscrita  no CNPJ sob o n.  XX.XXX.XXX/XXXX-XX ,  para

Prestação dos serviços de gestão da frota do Coren/SE, com implantação e operação

de sistema informatizado e integrado, via internet, e tecnologia de pagamento por meio

de  cartão  magnético,  nas  redes  de  estabelecimentos  credenciados  pela

CONTRATADA, localizados por todo o país, principalmente nos municípios elencados

no  item  2.4  do  Termo  de  Referência,  para  o  abastecimento  de  combustíveis  e

manutenção, preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de reposição e

acessórios,  descritos  no  quadro  abaixo,  de  acordo  com  o  resultado  do  Pregão

Presencial n. XX/2014 - SRP: 

ITEM Descrição dos serviços Taxa (%)

   01

Prestação dos serviços de gestão da frota do

Coren/SE,  com  implantação  e  operação  de

sistema informatizado e integrado, via internet,

e tecnologia de pagamento por meio de cartão

magnético,  nas  redes  de  estabelecimentos

credenciados pela CONTRATADA,  localizados

por todo o país, principalmente nos municípios

elencados no item 2.4 do Termo de Referência,

para  o  abastecimento  de  combustíveis  e

manutenção, preventiva  e corretiva,  incluindo

o  fornecimento  de  peças  de  reposição  e

acessórios.

_____%

As especificações e condições constantes no Edital do Pregão Presencial n. XX/2014

-SRP  e  no  Processo  Administrativo  GAD  xxxx/XXXX,  assim  como  os  termos  da
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proposta vencedora  da licitação,  integram esta  Ata  de Registro  de  Preços  (ARP),

independente de transcrição. 

Havendo a necessidade de contratação dos serviços que compõem o objeto desta

ARP, o Coren/SE convocará a empresa beneficiária para a assinatura do contrato, no

prazo  máximo  de  cinco  dias  úteis,  prorrogável  por  igual  período,  a  critério  da

Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas no instrumento convocatório. 

O registro de preços terá a vigência de um ano, contado a partir da data de assinatura

desta ARP. 

Aracaju(SE), XX de XXXXXXX de 2014. 

GABRYELLA GARIBALDE SANTANA

RESENDE

PRESIDENTE DO COREN/SE

XXXXXXXXXXXXXXXXX

REPRESENTANTE DA EMPRESA

VENCEDORA

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE

TEL: (79) 3216-6300 FAX: 3216-6324



ANEXO VIII

MINUTA DA ATA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N.º  _______ /20__

QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR

INTERMÉDIO  DO  CONSELHO  REGIONAL

DE  ENFERMAGEM  DE  SERGIPE,  E

_______ PARA  PRESTAÇÃO  DOS

SERVIÇOS  DE  GESTÃO  DA  FROTA  DO

COREN/SE.

O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), com sede na Avenida

Hermes Fontes, 931, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE,  inscrito  no CNPJ  sob  o  n.

13.161.344/0001-24,  doravante  denominado CONTRATANTE, representado  neste

ato   por   sua  presidente,  Gabryella  Garibalde  Santana  Resende,   portadora   da

carteira  profissional  Coren/SE  nº  85.227,   e,   do   outro   lado,   a   empresa

XXXXXXXXXXXXXXXX

XX,  com  sede  na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  inscrita no  CNPJ  sob  o

n.  XX.XXX.XXX/XXXX-XX,  doravante  denominada  CONTRATADA,  representada

neste  ato  por  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  brasileiro,  portador  da  carteira  de

identidade  n. XXXXXX  SSP/XX,  CPF  n. XXX.XXX.XXX-XX, celebram o presente

contrato, instruído no Pregão Presencial  nº 02/2014-SRP), mediante as cláusulas e

condições que se seguem:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a Prestação dos serviços de gestão da

frota  do  Coren/SE,  com  implantação  e  operação  de  si stema  informatizado  e

integrado,  via  internet,  e  tecnologia  de  pagamento  por  meio  de  cartão

magnético,  nas  redes de estabelecimentos  credenciad os pela  CONTRATADA,

localizados por todo o país, principalmente nos mun icípios elencados no item

2.4  do  Termo  de  Referência,  para  o  abastecimento  de  combustíveis  e

manutenção,  preventiva  e  corretiva,  incluindo  o  for necimento  de  peças  de
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reposição  e  acessórios  em regime  de  menor  preço,  considerando-se  a  taxa  de

administração.

PARÁGRAFO  ÚNICO:  O  serviço  será  realizado  conforme  as  disposições  deste

instrumento,  com observância das cláusulas e condições contidas nos documentos

adiante  enumerados  que,  independente  de  transcrição,  são  partes  integrantes  e

complementares deste contrato:

a) Edital do Pregão Presencial n° 02/2014-SRP e seus anexos, do Conselho

Regional de Enfermagem de Sergipe;

b) Proposta firmada pela CONTRATADA  em XX/XX/2014.

II - CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O valor  da  taxa  de  administração  refererente  à  prestação  dos  serviços  de

gestão da frota do Coren/SE, com implantação e operação de sistema informatizado e

integrado, via internet, e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, nas

redes de estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, localizados por todo o

país, principalmente nos municípios elencados no item 2.4 do Termo de Referência,

para o abastecimento de combustíveis e manutenção, preventiva e corretiva, incluindo

o fornecimento de peças de reposição e acessórios é de XX% sobre o valor  total

estimado referente ao consumo de combustíveis, serviços de manutenção preventiva

e  corretiva  de  veículos  e  manutenção  preventiva  e  corretiva  de  veículos,  com

fornecimento de peças e reposição de acessórios de R$ XX,XX (XXXXXXXXX).

III - CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DA DOTAÇÃO O RÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de recursos

específicos, consignados no Orçamento do Coren/SE para o presente exercício, no

seguinte elemento de despesa.

 CÓDIGO

ORÇAMENTÁRIO

DESCRIÇÃO

33.90.39-39 Serviços  de  gestão  da  frota do

Coren/SE,  com  operação  de  sistema

informatizado via internet e tecnologia

de  pagamento  por  meio  de  cartão
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magnético  nas  redes  de

estabelecimentos credenciados para o

abastecimento  de  combustíveis  e

manutenção preventiva e corretiva.

3.3.90.30-21
Combustível  (etanol,  gasolina,  óleo

diesel).

3.3.90.39-12
Serviços  de  manutenção  em  geral  de

veículos.

3.3.90.30-10
Aquisição  de  peças  de  reposição  e

acessórios para veículos. 

IV - CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1.     O prazo de vigência do contrato será ade 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) 

meses.

V - CLÁUSULA QUINTA –DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem-se obrigações da CONTRATADA:

5.1.  A  Contratada  prestará  os  serviços  objeto  deste  contrato  em  caráter

contínuo,  de acordo com as especificações  e normas requeridas,  utilizando

recursos tecnológicos apropriados, devendo dispor, para tal, da infraestrutura e

equipe técnica exigidas. 

5.2 A Contratada deverá fazer uma apresentação ilustrativa do funcionamento

do cartão e dos protocolos de atendimento a serem observados no ambiente

web bem como das situações relativas a perda ou extravio de cartão no local e

horário a serem determinados pelo Coren/SE. 

5.3  A  Contratada  deverá  fornecer  manual  explicativo  para  utilização  dos

sistemas  de  atendimento  no  ambiente  web  abrangendo  todos  os  perfis  e

configurações de menus de acesso e consolidação de dados, na quantidade a

ser definida pelo Coren/SE, conforme a necessidade. 

5.4 São obrigações da CONTRATADA 

5.4.1.  Arcar  com  todas  as  despesas  resultantes  da  implantação  do

sistema  de  gerenciamento  eletrônico,  instalações,  manutenção,

relatórios e outras decorrentes; 
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5.4.2.  Fornecer, sem ônus para a Administração, cartões magnéticos

para  cada  veículo  e  para  cada  condutor  cadastrados  a  pedido  da

CONTRATANTE,  devendo  ainda  permitir  a  emissão  de  novo  cartão

para os casos de inutilização ou extravio, sem custos adicionais, com

prazo máximo de reposição não superior a 3 (três) dias úteis; 

5.4.2.1.  O  cartão  único  para  cada  veículo  deverá  ser

parametrizado e vinculado à placa oficial, de forma que impeça o

abastecimento ou a manutenção em outro veículo não vinculado

ao cartão magnético,  ou  mesmo a  veículo  não pertencente  à

frota do Coren/SE; e 

5.4.2.2.  Deverão  ser  fornecidas  senhas  pessoais  aos

condutores, de modo a identificá-los por ocasião da realização

dos serviços (abastecimento ou manutenção). 

5.4.3. Fornecer 2 (dois) cartões não vinculados para o Coren/SE, o qual

permanecerá  em poder  de responsável  devidamente designado pela

CONTRATANTE, a fim de viabilizar o abastecimento e/ou manutenção

de  veículos  oficiais  que  se  encontrarem  em  trânsito  no  estado  de

Sergipe;

5.4.4. A critério da CONTRATANTE, e de acordo com a necessidade,

poderão ser solicitados à CONTRATADA novos cartões não vinculados,

não  recaindo  sobre  essa  solicitação  qualquer  ônus  para  a

CONTRATANTE. 

5.4.5.  Organizar,  manter  e  administrar  a  rede  de  estabelecimentos

credenciada,  nos termos do item 4 deste Termo de Referência e na

quantidade necessária para melhor atendimento. 

5.4.6.  Manter  atualizada  a  relação  das  empresas  com  as  quais

mantenha credenciamento. 

5.4.7. Tomar providências imediatas para sanar problemas oriundos da

utilização dos serviços prestados pelos estabelecimentos conveniados,

resolvendo os pedidos de solução de problemas e assistência técnica

em prazo inferior a vinte e quatro horas; 

5.4.8.  Encarregar-se  do  acionamento  do(s)  estabelecimento(s)

credenciado(s) envolvido(s) para que os mesmos concedam o período

de garantia das peças, de acordo com o prazo oferecido pelo fabricante,

assim  como  o  prazo  de  garantia  dos  serviços  de  no  mínimo  90
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(noventa)  dias,  exceto  alinhamento de direção e balanceamento que

terão garantia de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega do veículo,

de acordo com solicitação da CONTRATANTE; 

5.4.9. Fiscalizar os serviços prestados pela rede de postos e oficinas

credenciadas  objetivando  garantir  um nível  satisfatório  de  qualidade,

compreendendo  a  disponibilização  dos  equipamentos,  horários  de

funcionamento,  presteza  no  atendimento  e  o  que  mais  couber  para

perfeita execução do disposto neste Termo de Referência; 

5.4.10.  Efetuar,  sob  sua  exclusiva  responsabilidade,  os  pagamentos

devidos aos estabelecimentos com os quais mantém convênios; 

5.4.11. Atender prontamente quaisquer exigências do fiscal do Contrato,

inerentes ao objeto da contratação; 

5.4.12.  Manter,  durante toda execução do Contrato, as condições de

habilitação e qualificação exigidas no Pregão; 

5.4.13. Prestar os serviços objetos da presente licitação, obedecendo às

disposições legais e regulamentos pertinentes; e 

5.4.14. Indicar preposto, com atendimento presencia l, informando

telefone fixo, telefone celular e endereço eletrôni co para contato

com a CONTRATADA, comunicando qualquer alteração qu e venha

a ocorrer nesses dados.

VI. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem-se obrigações do CONTRATANTE:

6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar, na

Nota Fiscal de Serviços/Fatura,  a efetiva prestação do serviço, por meio de

servidores designados pela administração; 

6.2. Assegurar-se da boa prestação dos serviços,  verificando sempre o seu

bom desempenho; 

6.3.  Assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  estão  compatíveis  com

aqueles  praticados  no mercado  pelas  demais  prestadoras  dos  serviços,  de

forma  a  garantir  que  aqueles  continuem  a  ser  os  mais  vantajosos  para

Administração: 

6.3.1. Para os serviços de abastecimento, o Coren/SE poderá promover

mensalmente  pesquisa  da  média  de  preços  praticada  no  estado  de
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Sergipe e fornecida pela Agência Nacional do Petróleo, a fim de apurar

a  razoabilidade  dos  preços  praticados  pelos  estabelecimentos

credenciados; 

6.4. Documentar as ocorrências havidas; 

6.5. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais; 

6.6. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências

da CONTRATANTE, quando necessário, para execução dos serviços; 

6.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela CONTRATADA, necessários à execução do Contrato; e 

6.8. Efetuar os pagamentos devidos. 

VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1  A CONTRATADA deverá emitir  uma Nota Fiscal/Fatura com o CNPJ do

Coren/SE,  detalhando  o  valor  total  dos  combustíveis  fornecidos no período

e/ou o quantitativo e valor das peças e respectivos serviços de manutenção

prestados. 

7.1.1  A  rede  credenciada  deverá  emitir  notas  fiscais  para  fins  de

garantia das peças de reposição, acessórios e/ou serviços prestados. 

7.2  A  CONTRATADA  deverá  providenciar  a  entrega  das  notas  fiscais  ou

faturas de cobrança, de acordo com as solicitações, no Coren/SE. 

7.3  Os valores a serem efetivamente pagos para cada tipo de combustível,

pelos serviços de manutenção e de administração serão: 

I  –  PARA OS COMBUSTÍVEIS :  o  preço  do  combustível  abastecido

cobrado à vista pelo estabelecimento credenciado nos termos do item

4.3 do Termo de Referência.

II  – PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS :  os

praticados no mercado, por ocasião da demanda. O “valor de mercado”

será  considerado  no  intervalo  dos  menores  preços  praticados  pelas

empresas que compõem a rede credenciada da CONTRATADA, nos

termos  do  item  4.3  e  da  alínea  “h”  do  item  3.11.1  do  Termo  de

Referência, localizadas nos municípios mencionados no item 2.4.1 do

Termo de Referência ou para o município em que se encontre o veículo,

no caso de deslocamento para fora da sede; e 

III – PARA A ADMINISTRADORA : pelos serviços de gerenciamento da

frota para o abastecimento e manutenção dos veículos, com utilização
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de um sistema informatizado integrado e pagamento por meio de cartão

magnético, será pago à administradora uma taxa percentual incidente

sobre  os  valores  das  faturas  de  fornecimento  de  combustíveis  e/ou

peças  e  serviços  de manutenção,  conforme incisos I  e  II  anteriores,

após a incidência dos descontos legais cabíveis (Instrução Normativa

RFB  nº  1.234,  de  11  de  janeiro  de  2012,  e  demais  tributos  e

contribuições  incindíveis).  Não  será  admitida  taxa  percentual  de

administração igual a 0 % (zero por cento). Admitir-se-á, no entanto, o

percentual zero, convencionando-se, para tal, o valor de R$ 0,01 (um

centavo). 

7.4  A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor  correspondente ao

total  dos combustíveis  fornecidos e dos serviços de manutenção prestados,

acrescido  do  valor  correspondente  à  aplicação  da  taxa  percentual  de

administração pactuada na licitação sobre a fatura com as deduções referentes

a tributos e contribuições de competência da União. 

7.5  O  pagamento  será  efetuado  por  intermédio  de  ordem  bancária  pela

Tesouraria do Coren/SE, até o 5º (quinto) dia útil, contados a partir da data da

atestação  emitida  pelo  Gestor  da  Contratação,  na  Nota  Fiscal/Fatura  da

contratada, através de qualquer tipo de Ordem Bancária.

7.6 Quando do pagamento a ser efetuado, a CONTRATADA deverá comprovar

sua regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -

SICAF, no tocante à Documentação Obrigatória (Receita Federal,  Dívida da

União, FGTS e INSS).  

7.7  Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos, provocados

exclusivamente pela  Administração,  o valor  devido  deverá ser  acrescido  de

atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento

até a data do efetivo pagamento, sendo os juros de mora calculados à taxa de

0,5% (meio  por  cento)  ao  mês,  ou  6% (seis  por  cento)  ao  ano,  mediante

aplicação da seguinte formula: 

EM = I x N x VP

Onde: EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a

do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;
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I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) / 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

VIII - CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FIS CALIZAÇÃO

8.1. Durante  a  vigência  deste  contrato,  a  execução  do  objeto  será

acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE, devidamente

designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

8.2. Durante  a  vigência  deste  contrato,  o  CONTRATADO  deve  manter

preposto,  aceito  pela  Administração  do  CONTRATANTE,  para  representá-lo

sempre que for necessário.

8.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do

setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado

para esse fim.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

9.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º

8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação

das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei

nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS PENALIDADES

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, ou pela inexecução

das condições estipuladas,  ou execução insatisfatória dos serviços,  atrasos,

omissão e  outras  falhas  a  Administração poderá,  aplicar  à  CONTRATADA,

garantida a prévia defesa, as seguintes sanções: 

11.1.1 Advertência; 

11.1.2 Pelo atraso injustificado na execução do contrato, será aplicada

multa de 0,33% (trinta  e três  décimos por  cento)  por  dia de atraso,
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incidente sobre o valor  da parcela inadimplida da obrigação (taxa de

administração e serviços/produtos faturados no período), limitada a 30

(trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão contratual; 

11.1.3  Multa  de  10%  sobre  o  valor  do  contrato  ou  da  parcela

inadimplida, nos casos de qualquer outra situação de inexecução total

ou parcial, respectivamente, das obrigações assumidas; 

11.1.3.1  No caso de inadimplementos em que não haja reflexo

financeiro,  quando devidamente formalizados,  serão atribuídos

pontos de acordo com a gravidade, os quais serão cumulativos,

atribuindo-se a multa de 0,2 % do valor total do contrato a cada

10 pontos acumulados, conforme segue: 

Tabela de pontuação das ocorrências:

1 ponto por ocorrência (cômputo mensal enquanto perdurar a ocorrência)

a) apresentação da fatura com erro;

b) atraso na reposição de cartões magnéticos, após 3 (três) dias úteis

da solicitação.

2 pontos por ocorrência (cômputo mensal enquanto perdurar a ocorrência)

a) atraso na apresentação do relatório solicitado, após 30 (trinta) dias

corridos da solicitação;

b) inobservância do item 12.4 do termo de referência.

3 pontos por ocorrência (cômputo mensal enquanto perdurar a ocorrência –

exceto “c”)

a) inexistência de relatório estipulado em contrato;

b) falta de credenciamento de estabelecimento em local solicitado sem

apresentar justificativa plausível, após 30 dias de solicitação;

c)  estabelecimento  credenciado  não  aceita  operação  por  falha  da

contratada.

11.1.3.2  Ocorrências não listadas nesta tabela serão avaliadas

pela fiscalização do contrato, atribuindo-se pontuação de acordo

com a gravidade da situação; 

11.1.4  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior

a 2 (dois) anos; 
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11.1.5  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei; 

11.1.6  Aquele  que,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  de  sua

proposta,  não  assinar  o  contrato,  deixar  de  entregar  documentação

exigida  no  edital,  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o

retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,

falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de  modo

inidôneo, fizer  declaração falsa ou cometer fraude fiscal,  garantido o

direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o

Coren/SE  pelo  prazo  de  até  cinco  anos,  sem  prejuízo  das  multas

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

11.2 As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as

demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, contados a partir da data em que tomar ciência. 

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  –  DA  FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL  E  DA

VINCULAÇÃO DO CONTRATO

12.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e

vincula - se ao Edital e anexos do Pregão Presencial n.º XX/2014 - SRP, bem como à

proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14. Fica eleito o Fora da Seção Judiciária de Aracaju, Estado de Sergipe, da Justiça

Federal, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

Por estarem de acordo, depois de lido e aprovado o presente termo, lavrado em três

vias de idêntico teor, assinaram as partes e testemunhas abaixo:

Aracaju/SE, XX de XXXXXXXXXX de 2014
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[Nome da autoridade competente]

[inserir nome do cargo]

CONTRATADO

Representante

Procurador/cargo

DE ACORDO:

José Fonseca Gesteira Neto

Advogado - Coren/SE

TESTEMUNHAS:

____________________________        ____________________________

NOME: NOME:

CPF: CPF:
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