
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000021/2021

Edital

Pregão Presencial nº 021/2021

O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
27.165.737/0001-10, com sede na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, Centro, Baixo Guandu - ES, torna público que
realizará Pregão Presencial objetivando a contratação de empresa especializada em locação de veículos, conforme
Processo nº 4136/2021, devidamente autorizado pela autoridade competente. O Pregão Presencial será realizado
pela Pregoeira do Município de Baixo Guandu, designada pela Portaria nº 268/2021, regido pela Lei no
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Federal no 8.666/1993, e
suas alterações e  demais normas pertinentes.

1	- DO OBJETO:

1.1	- O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em locação de veículos, sem
disponibilidade de motorista, destinados ao atendimento da demanda da Administração Direta do Município de
Baixo Guandu, através da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, Secretaria
Municipal de Infraestrututra Rural, Estradas e Pontes, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio
Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de
Finanças e Gabinete do Prefeito, conforme relacionados no Anexo I do presente edital.

1.2	- Os serviços deverão ser executados fielmente as exigências contratuais e dentro das normas técnicas de cada
fabricante/montadora, atendendo integralmente as solicitações do Município de Baixo Guandu para a perfeita e
completa execução dos serviços.

1.3	 - As especificações e as condições para a realização contratação são as constantes neste edital  e seus
anexos.

2	- DA ABERTURA DA SESSÃO:

2.1	 - As 09 horas do dia 30 de julho de 2021, será aberta à sessão na sala de Licitações, nº 102, 1º andar,
localizada na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, Centro, Baixo Guandu - ES, para, a realização do Credenciamento e
após, recebimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".

2.2	 - Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidas novas proponentes.

3	- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

3.1	 - Tipo de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

3.2	 - As despesas decorrentes desta Contratação correrão a conta do Orçamento Municipal, para o exercício de
2021, de acordo com as funções programáticas a seguir discriminadas:

a) Secretaria de Administração:
040 - Secretaria Municipal de Administração
1 - Departamento de Administração
2.022 - Manutenção do Departamento de Administração e suas atividades
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 10010000000 - Ficha: 0000129.

b) Secretaria de Saúde:
2.092 - Manutenção da Secretaria de Saúde
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 121100000 - Ficha: 0000026;
2.096 - Manutenção do Programa PSF
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 121400002 - Ficha: 0000053;
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c) Secretaria de Educação:
080 - Secretaria Municipal de Educação
1 - Departamento de ensino
2.061 - Manutenção da Secretaria de Educação e suas atividades
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 10010000000 - Ficha: 0000009.

d) Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação:
CRAS - Bloco da Proteção Social Básica, Fonte de Recurso - 23110006000, Atividade/Projeto: 2.127, Ficha:
0000111 - Conta Corrente 20.113-8, Agência 1023-5, Banco do Brasil;
CONSELHO TUTELAR - Recursos Ordinários, alocados na Fonte de Recurso 10010000000, Atividade/Projeto: 2112,
Ficha: 0000022, Conta Corrente nº 25.859.869, Agência 112, Banco Banestes;
CRIANÇA FELIZ - Programa Feliz Capixaba, Fonte/Recurso: 23110009000, Atividade/Projeto: 2.121, Ficha:
0000069 - Conta Corrente 20.759-4, Agência 1023-5, Banco do Brasil.

e) Secretaria de Obras:
060 - Secretaria Municipal de Obras
1 - Departamento de Obras
2.047 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e suas atividades
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1010000000 (Recursos Ordinários) - Ficha: 0000011.

f) Secretaria de Serviços Urbanos:
070 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
1 - Departamento de Serviços Urbanos
2.053 - Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e suas atividades
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1010000000 (Recursos Ordinários) - Ficha: 0000261.

g) Secretaria de Infraestrutura Rural, Estradas e Pontes:
190 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, Estradas e Pontes
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Anexo I

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITA

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 12,00MES0000133200001 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI SUV
locação de 01 (um) veículo tipo passeio, em
regime mensal e quilometragem livre, sem
motorista, contendo no mínimo as seguintes
especificações:
- 04 portas;
- motor de 1.400 cilindradas;
- capacidade para 05 (cinco) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.

00002 12,00MES0000132900002 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN 1.6
locação de 01 (um) veículo tipo passeio, em
regime mensal e quilometragem livre, sem
motorista, contendo no mínimo as seguintes
especificações:
- 04 portas;
- motor de 1.600 cilindradas;
- capacidade para 05 (cinco) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.

00003 12,00MES0000132900002 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN 1.6
locação de 01 (um) veículo tipo passeio, em
regime mensal e quilometragem livre, sem
motorista, contendo no mínimo as seguintes
especificações:
- 04 portas;
- motor de 1.600 cilindradas;
- capacidade para 05 (cinco) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.
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00012 12,00MES0000133800002 LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO
SEDAN 1.6 locação de 02 (dois) veículos tipo
passeio, em regime mensal e quilometragem
livre, sem motorista, contendo no mínimo as
seguintes especificações:
- 04 portas;
- motor de 1.600 cilindradas;
- capacidade para 05 (cinco) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.

00013 12,00MES0000133900002 LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO
SEDAN 1.6 locação de 03 (três) veículos tipo
passeio, em regime mensal e quilometragem
livre, sem motorista, contendo no mínimo as
seguintes especificações:
- 04 portas;
- motor de 1.600 cilindradas;
- capacidade para 05 (cinco) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.

00014 12,00MES0000132900002 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN 1.6
locação de 01 (um) veículo tipo passeio, em
regime mensal e quilometragem livre, sem
motorista, contendo no mínimo as seguintes
especificações:
- 04 portas;
- motor de 1.600 cilindradas;
- capacidade para 05 (cinco) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.

00004 12,00MES0000133600003 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH 1.6
locação de 02 (dois) veículos tipo passeio, em
regime mensal e quilometragem livre, sem
motorista, contendo no mínimo as seguintes
especificações:
- 04 portas;
- motor de 1.600 cilindradas;
- capacidade para 05 (cinco) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.
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00006 12,00MES0000132800003 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.6
locação de 01 (um) veículo tipo passeio, em
regime mensal e quilometragem livre, sem
motorista, contendo no mínimo as seguintes
especificações:
- 04 portas;
- motor de 1.600 cilindradas;
- capacidade para 05 (cinco) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.

00009 12,00MES0000132800003 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.6
locação de 01 (um) veículo tipo passeio, em
regime mensal e quilometragem livre, sem
motorista, contendo no mínimo as seguintes
especificações:
- 04 portas;
- motor de 1.600 cilindradas;
- capacidade para 05 (cinco) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.

00011 12,00MES0000133600003 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH 1.6
locação de 02 (dois) veículos tipo passeio, em
regime mensal e quilometragem livre, sem
motorista, contendo no mínimo as seguintes
especificações:
- 04 portas;
- motor de 1.600 cilindradas;
- capacidade para 05 (cinco) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.

00005 12,00MES0000133000004 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO
CAMINHONETE/PICK-UP locação de 01 (um)
veículo tipo utilitário, tipo
caminhonete/pick-up, cabine simples, em
regime mensal e quilometragem livre, sem
motorista, contendo no mínimo as seguintes
especificações:
- 02 portas;
- motor de 1.400 cilindradas;
- capacidade para 02 (dois) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.
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00007 12,00MES0000133000004 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO
CAMINHONETE/PICK-UP locação de 01 (um)
veículo tipo utilitário, tipo
caminhonete/pick-up, cabine simples, em
regime mensal e quilometragem livre, sem
motorista, contendo no mínimo as seguintes
especificações:
- 02 portas;
- motor de 1.400 cilindradas;
- capacidade para 02 (dois) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.

00015 12,00MES0000133000004 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO
CAMINHONETE/PICK-UP locação de 01 (um)
veículo tipo utilitário, tipo
caminhonete/pick-up, cabine simples, em
regime mensal e quilometragem livre, sem
motorista, contendo no mínimo as seguintes
especificações:
- 02 portas;
- motor de 1.400 cilindradas;
- capacidade para 02 (dois) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.

00008 12,00MES0000133100005 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN
EXECUTIVO LUXO 2.0 locação de 01 (um)
veículo tipo passeio, em regime mensal e
quilometragem livre, sem motorista, contendo
no mínimo as seguintes especificações:
- 04 portas;
- câmbio automático;
- motor de 2.000 cilindradas;
- capacidade para 05 (cinco) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica/elétrica;
- vidros e travas elétricas;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.
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00010 12,00MES0000133300006 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN
locação de 01 (um) veículo tipo passeio, em
regime mensal e quilometragem livre, sem
motorista, contendo no mínimo as seguintes
especificações:
- 04 portas;
- motor de 1.400 cilindradas;
- capacidade para 07 (sete) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica ou elétrica;
- vidros e travas elétricas;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.

00016 12,00MES0000134300007 LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV 4X4
locação de 01 (um) veículo tipo passeio, em
regime mensal e quilometragem livre, sem
motorista, contendo no mínimo as seguintes
especificações:
- 04 portas;
- motor de 1.300 cilindradas, à gasolina ou
flex;
- câmbio manual ou automático;
- tração: 4x4;
- capacidade para 05 (cinco) passageiros,
incluindo motorista;
- ar condicionado de fábrica;
- direção hidráulica;
- trava elétrica;
- cor branca ou prata;
- 0 (zero) quilômetro;
- ano/modelo: 2020/2021 ou superior;
- com seguro total.
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Anexo II

TERMO DE REFERÊNCIA

1	- DO OBJETO:

1.1	- O presente termo de referência tem por escopo subsidiar o procedimento licitatório, mediante pregão, sob a
forma presencial, com a finalidade de realizar a contratação de empresa especializada em locação de veículos,
sem disponibilidade de motorista, destinados ao atendimento da demanda da Administração Direta do Município de
Baixo Guandu através da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, Secretaria
Municipal de Infraestrututra Rural, Estradas e Pontes, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio
Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de
Finanças e Gabinete do Prefeito.

1.2	- Os serviços deverão ser executados fielmente as exigências contratuais e dentro das normas técnicas de cada
fabricante/montadora, atendendo integralmente as solicitações do Município de Baixo Guandu para a perfeita e
completa execução dos serviços.

1.3	 - As especificações e as condições para a realização contratação são as constantes neste edital  e seus
anexos.

2- DA JUSTIFICATIVA:

Considerando a necessidade de deslocamentos de servidores públicos municipais no exercício de suas funções, tais
como fiscalizações e acompanhamento de obras e serviços em zona rural e urbana do Município, atendimento do
Conselho Tutelar e CRAS volante, entrega de mercadorias nas Unidades Escolares, atendimento nas unidades de
saúde pelas equipes médicas, o transporte dos munícipes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde,
especialmente em viagens para a região metropolitana do Estado, através do programa TFD - Tratamento Fora do
Domicílio.
Considerando que a contratação desta modalidade de serviço é demonstrada vantajosa por vários estudos que a
confrontam contra sua alternativa, que seria a aquisição. Esta demandaria a compra do bem, sua manutenção,
gestão operacional mais completa (incluindo contratação de seguros, administração de multas, controles diversos),
desmobilização do bem adquirido ao fim de sua vida útil. Implicaria também na contratação e gestão de pessoal,
entre outros. A Contratação do serviço por outro lado, gera a otimização do tempo de trabalho, tornando mais ágil
o atendimento às demandas dos órgãos públicos, e consequentemente da população, pois possibilita sempre o uso
de equipamentos revisados e que são substituídos imediatamente em caso de defeito ou sinistro e tomando como
base a relação custo x benefício, a Administração Pública Municipal, resolve editar nova contratação por meio de
procedimento licitatório, do tipo menor preço por lote, visando a contratação conforme disposições deste Termo de
Referência.
Os serviços a serem contratados na forma proposta neste Termo de Referência tem caráter de natureza
continuada, em quantitativos adequados a suprir as necessidades do Município.
3- DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATAÇÃO:

3.1 - Os veículos a serem disponibilizados deverão ser novos, zero quilômetro, na cor branca ou prata.
3.2 - Os veículos ficarão à disposição do CONTRATANTE durante o período contratual, inclusive aos sábados,
domingos e feriados.
3.3 - A locação dos veículos processar-se-á sob o sistema de quilometragem livre e pagamento mensal fixo.
3.4 - A empresa vencedora se responsabilizará por todas as despesas com os veículos locados, inclusive as
relativas a licenciamentos, seguros obrigatórios e facultativos, manutenção preventiva e corretiva, substituição de
pneus, alinhamento e balanceamento, entre outras, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade
jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências, exceto a responsabilidade com os condutores/motoristas e
fornecimento de combustível.
3.5 - A empresa vencedora deverá possuir reserva técnica dos veículos de 10% (dez por cento), referente ao total
de veículos locados, de acordo com cada modelo.
3.6 - A empresa vencedora deverá manter um telefone para informar possíveis defeitos, com atendimento no
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horário das 8h às 18h, inclusive em finais de semanas e feriados.
3.7 - A empresa vencedora deverá encaminhar a Secretaria Municipal de Administração, através do Protocolo
Geral, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data de vencimento, as notificações emitidas pelos órgãos
de trânsito, de modo a possibilitar a identificação dos condutores no prazo legal, bem como de interposição de
recursos.
3.7.1 - Nos casos em que o CONTRATANTE não for notificado dentro do prazo supracitado, a empresa vencedora
se responsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas,
inclusive com guincho e estadas decorrentes de infrações, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro.
3.7.2 - A empresa vencedora deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito
cometidas na condução dos veículos locados e solicitar o reembolso dos valores junto ao CONTRATANTE, mediante
apresentação de comprovante de pagamento, caso não seja efetuado diretamente pelo condutor, desde que
atendido o subitem 3.7.

3.8 - Os veículos deverão sofrer vistorias periódicas, no mínimo quadrimestral, sempre com representantes da
empresa vencedora e do CONTRATANTE.
3.9 - A empresa vencedora deverá dispor de uma unidade de suporte para fins de assistência administrativa e
operacional (manutenção preventiva e corretiva), no Estado do Espírito Santo, numa distância de até 200
(duzentos) quilômetros do Município de Baixo Guandu, a fim de tornar efetivo o atendimento das solicitações por
parte do fiscal do contrato, de forma a cumprir as exigências contratuais.
4 - DA COBERTURA E DAS AVARIAS:
4.1 - Os veículos que serão utilizados no cumprimento do objeto deste instrumento deverão ter cobertura nas
modalidades RCV - Seguro de responsabilidade civil em face de danos materiais, morais e pessoais a terceiros e
APP - Seguro contra acidentes pessoais por passageiro.
4.1.1 -  A empresa vencedora deverá realizar seguro total e inserir o Município de Baixo Guandu como co-
segurada, obrigando-se a empresa vencedora a efetuar a competente comprovação, no ato da entrega dos
veículos.
4.1.2 - A empresa vencedora será responsável pelos serviços a serem prestados pela seguradora, uma vez que
deverá disponibilizar serviço de assistência 24 (vinte quatro) horas para os veículos, inclusive sábados, domingos e
feriados, incluindo serviço de socorro para transporte e deslocamento de veículos e condutores, nos casos e
defeitos e/ou acidentes, de modo a proporcionar atendimento imediato, por intermédio de sistema de comunicação
a ser informado no ato de entrega do veículo.

4.2 - Em caso de sinistro, deverá ter as seguintes coberturas:
a) cobertura do casco: o CONTRATANTE não arcará com qualquer custo, inclusive com indenização por custos
operacionais, devendo todos eles estar contidos na composição do valor proposto pela contratada;
b) cobertura para terceiros - serão observados os seguintes valores mínimos: R$ 100.000,00 (cem mil reais) para
danos corporais a terceiros; R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para danos materiais causados a terceiros, por
evento de sinistro; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para danos morais causados a terceiros; R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por APP (Acidentes pessoais por passageiro).

4.3 - As avarias serão classificadas quanto às ocorrências de trânsito, envolvendo veículos automotores ou não,
vandalismos, acidentes fortuitos e danos causados por fenômenos da natureza.
4.4 - Nos casos em que a responsabilidade pelas avarias for de terceiros, vandalismo, acidentes fortuitos e danos
causados por fenômenos da natureza, o fiscal do contrato comunicará a empresa vencedora por escrito, por
e-mail, anexando cópia do boletim de ocorrências unificado, cessando automaticamente a responsabilidade do
CONTRATANTE.
4.5 - Os veículos deverão possuir as características originais, padronizadas de fábrica, não sendo permitido o uso
de qualquer letreiro, marca ou logotipo que identifique a empresa vencedora.
4.6 - A empresa vencedora não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada.
5 - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1 - O prazo de entrega dos veículos será de até 30 (trinta) dias ininterruptos, contados da data de recebimento
da Autorização de Fornecimento a ser emitida pela Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria
de Educação, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e Secretaria de Obras.
5.1.1 - A empresa vencedora deverá entregar os veículos no Pátio da Secretaria Municipal de Obras, localizada na
Rua Carlos Fick Neto, s/nº, Bairro Operário, Baixo Guandu-ES.
5.1.2 - A autorização para entrega dos veículos poderá ser integral ou parcial sem que caiba a locadora, qualquer
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indenização pelos quantitativos não requisitados.

5.2 - Os veículos deverão ser entregues, devidamente abastecidos (tanque cheio) e limpos, acompanhados da
documentação original dos mesmos (CRLV, IPVA) e ainda, de documento que comprove o seguro facultativo nos
moldes do subitem 4.2.
5.3 - No ato da entrega será realizado o recebimento provisório dos veículos, por servidores deste Município, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações do edital, sendo que o recebimento
definitivo ocorrerá no prazo de até 04 (quatro) dias úteis após o recebimento provisório dos mesmos.
5.3.1 - Será realizado pelos fiscais dos contratos e por servidores vinculados ao Almoxarifado da SEMAD, testes e
vistorias que comprovem as características/modelo ofertados na proposta de preços e o perfeito funcionamento do
veículo.
5.3.2 - O fiscal do contrato rejeitará, no todo ou em parte, os veículos que apresentarem quaisquer divergências
das exigências deste instrumento.
5.3.3 - Nos casos de recusa a empresa licitante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a substituição
dos veículos, contados a partir da comunicação escrita, feita pela Comissão de Recebimento/ Fiscal, sob pena de
ser considerada em atraso quanto à obrigação contratual.
5.3.4 - O recebimento e a aceitação dos veículos não exclui a responsabilidade civil da vencedora por vícios de
execução ou desconformidade com as especificações estabelecidas no edital, seus anexos e na proposta
vencedora ou qualidade dos veículos colocados a disposição do CONTRATANTE, posteriormente verificados, nos
termos do § 2º, do art. 73, da Lei nº 8.666/1993.
5.3.5 - A contagem do prazo para efeito de pagamento, somente ocorrerá a partir da data de recebimento
definitivo dos veículos.

5.4 - A empresa vencedora será responsável pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manutenção
preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no plano de manutenção do fabricante (descrita
no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatória,
durante os intervalos entre as manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente,
incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto deste termo de referência.
5.5 - Em caso de problema de ordem mecânica, elétrico, eventual sinistro, entre outros que de qualquer forma
provoque a impossibilidade operacional, a empresa vencedora deverá, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas a
contar da notificação a ser efetuada pelos fiscais vinculados às Secretarias requisitantes, efetuar a substituição do
veículo avariado.
5.5.1 - A substituição de que trata o subitem 5.5 deverá ocorrer no Município de Baixo Guandu, sendo de
responsabilidade da empresa vencedora, entregar o veículo substituto no Pátio da Secretaria Municipal de Obras e
proceder com o recolhimento do veículo avariado.
5.5.2 - Todos os veículos, quando encaminhados à oficina da empresa licitante, por qualquer motivo, serão
submetidos a um ''check List'' por parte do fiscal do contrato.

5.6 - A empresa vencedora deverá devolver o veículo em perfeitas condições de funcionamento, realizando os
serviços com pessoal qualificado, mediante emprego técnico e ferramental adequados.
5.7 - A empresa vencedora disponibilizará veículo reserva com as mesmas características técnicas contidas neste
instrumento, no ato do recolhimento para manutenções e revisões, de modo a garantir a continuidade do serviço,
respeitado, todavia, o prazo constante no subitem 5.5.
5.8 - Não havendo substituição do veículo, por qualquer motivo, no prazo previsto, fica resguardado ao
CONTRATANTE, considerar a locação como não realizada e promover o desconto no pagamento mensal (glosa),
ficando a empresa licitante sujeita às penalidades previstas no termo de contrato.
5.9 - A empresa vencedora deverá fornecer no ato da entrega dos veículos, cronograma/plano para manutenção,
substituição de pneus, contendo no mínimo as informações de manutenção e conservação elencadas a seguir:
5.9.1 - As manutenções deverão ser realizadas conforme o manual do veículo, com a devida substituição de peças
danificadas, óleos lubrificantes, filtros e líquidos de arrefecimento, observando, ainda, os seguintes pontos:
a) Socorro mecânico externo 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, incluso no serviço;
b) Imediata reposição de veículos paralisados, em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas;
c) Garantia de atendimento todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

5.9.2 - As revisões preventivas deverão ser realizadas de acordo com o Manual de Garantia do Fabricante, com
cumprimento total e observância de todos os itens do Plano de Revisão.
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5.9.3 - Os pneus devem ser substituídos quando a profundidade dos sulcos da banda de rodagem estiverem
próximo do indicado, conforme o TWI de cada pneu, devendo ainda observar o período de validade dos mesmos.

5.9.4 - Após cada manutenção preventiva e corretiva, a empresa vencedora deverá efetuar lavagem completa dos
veículos.

5.10 - O Município de Baixo Guandu, através das secretarias requisitantes, será responsável pela lavagem e
higienização dos veículos locados.
6 - DOS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
6.1 - Os procedimentos de acompanhamento e fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à boa execução
dos serviços.
6.2 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso, para posterior comprovação:
6.2.1 - Os resultados alcançados em relação à empresa vencedora, com verificação dos prazos, da execução e da
qualidade dos serviços demandados;
6.2.2 - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, inclusive se a empresa vencedora continua
mantendo em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

6.3 - O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo
cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também realizar a supervisão dos veículos e das
atividades desenvolvidas pela empresa vencedora, efetivando a avaliação periódica.
6.4 - O fiscal do contrato deverá promover o registro de todas as ocorrências relacionadas a execução dos
serviços, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme as previsões deste
termo.
6.5 - A fiscalização poderá ser efetuada por meio fotográfico, emissão de relatório técnico, bem como a emissão
de notificação a empresa vencedora.
6.6 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas ao Secretário
correspondente, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
6.7 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE e não exclui nem reduz a
responsabilidade da contratada por qualquer irregularidade ou responsabilidade na execução dos serviços.
6.8 - Ao servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços de acordo com as
regras e exigências deste termo, caberá ainda, a conferência das notas fiscais e a liberação das respectivas
faturas para pagamento.
6.9 - Os servidores designados como fiscais dos contratos são:
a) Secretaria de Administração: Janderson Almeida da Rosa Matos;
b) Secretaria de Saúde: Salatiel Maurício Mesquita;
c) Secretaria de Educação: Almir Rogério Corona Gatti;
d) Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação: Maurina Quemelli da Silva;
e) Secretaria de Obras: Everton Xavier de Oliveira;
f) Secretaria de Serviços Urbanos: Hélio Henrique Debortoli Toso;
g) Secretaria de Infraestrutura Rural, Estradas e Pontes: José Luiz Rattis Dalmonech;
h) Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente: Adenaylson Francisco da Silva;
i) Gabinete do Prefeito: Wesley José Rocha Damasceno;
j) Secretaria de Finanças: Crislaine Cristina da Silva.

7	- DA FORMA DE PAGAMENTO:

7.1	- Os pagamentos serão realizados mensalmente, mediante a apresentação, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal,
ao Município de Baixo Guandu, através das Unidades Gestoras, Secretaria de Administração, Fundo Municipal de
Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e Secretaria de
Obras, acompanhadas dos documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licita-
tório, a saber:
a)	Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais  e à Dívida Ativa da
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b)	Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c)	Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual - Estado Sede da
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Empresa;
d)	Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da
Empresa;
e)	Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho.

7.1.1 - Quando devido, as notas fiscais deverão ser emitidas na forma eletrônica, conforme legislação vigente e
encaminhadas em formato "xml", para o seguinte endereço eletrônico: nfe@pmbg.es.gov.br.
7.2	 - A Nota Fiscal e os demais documentos deverão ser emitidos pela CONTRATADA e protocolizados no Protocolo
Geral do Município de Baixo Guandu, mensalmente, que depois de conferidos e visados pelo fiscal do contrato,
serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a respectiva
liquidação da despesa.

7.3	 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA obrigada a
indicar na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.

7.4	 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
fiscais/trabalhistas, será solicitada a CONTRATADA providências para retificação, ficando estabelecido que o prazo
para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.

7.5	 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.

7.6	 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Baixo Guandu, mediante documentação própria,
para apreciação da autoridade competente.

7.7	- O Município de Baixo Guandu poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.

7.8	- Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no edital no
que concerne a proposta de preço e a habilitação.

7.9	- Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65, da
Lei nº 8.666/93.

7.10	-Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

7.11	- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

8- DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
8.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 14 (quatorze) meses, contados da data subsequente ao da
publicação do extrato do termo de contrato no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo.
8.2 - O prazo de locação será de 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do objeto contratado.
8.3 - O prazo de vigência poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE,
mediante termo próprio, de acordo com a legislação pertinente.
8.4 - A prorrogação ficará vinculada a execução contratual por parte da empresa vencedora, bem como obtenção
de preços e condições mais vantajosas para a Administração Municipal.
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Anexo lll - Modelo de Credenciamento

CARTA CREDENCIAL

Pregão Presencial nº 021/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O	abaixo	assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa............................................., devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº ........................................................, com sede na Rua/Av
.........................................................., nº.........., Bairro..................., Cidade.........................................,
UF......., vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) ................................................., Carteira de
Identidade nº	...................................., é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica
acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto,assinar todas as declarações
exigidas no edital, proposta de preços, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer,
assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga, bem como
o original da Carteira de Identidade do Credenciado.
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Anexo lV - Modelo de declaração

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS

Pregão Presencial nº 021/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O	abaixo	assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa.........................................., devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº....................................................., com sede na Rua/Av ................................,
nº.........., Bairro..................., Cidade..............................................................,
UF......., DECLARA, sob as penas da lei, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no
certame epigrafado, em obediência ao disposto no inciso VII, do art. 4º, da Lei n° 10.520/02.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo V - Modelo de declaração

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO III DO ART. 9° DA LEI N° 8.666/93

Pregão Presencial nº 021/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O	abaixo	assinado,	na qualidade de responsável legal pela empresa ............................................., devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº..............................................., com sede na Rua/Av ................................, nº..........,
Bairro..................., Cidade................................, UF......., DECLARA,
sob as penalidades da Lei, que nenhum dos seus sócios e qualquer das pessoas por esses designados para
acompanhar o certame, encontra-se ligado a qualquer das pessoas mencionadas no inciso III do art. 9° da Lei n°
8.666/93, por parentesco com agentes públicos do órgão ou entre contratante até o terceiro grau.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo Vl - Modelo de declaração

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº 021/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O	abaixo	assinado,	na qualidade de responsável legal pela empresa...................................., devidamente inscrita
no CNPJ sob o nº.................., com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro...................,
Cidade................................................................, UF......., DECLARA,
sob as penalidades da Lei, que enquadra-se como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos 
inciso I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e para fins de obtenção dos benefícios da referida Lei e
suas alterações, não estar incurso em nenhuma das vedações do art. 3º, §4º.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo Vll - Modelo de declaração

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

Pregão Presencial nº 021/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O	abaixo	assinado,	na qualidade de responsável legal pela empresa..............................................., devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº.........................., com sede na Rua/Av ................................, nº..........,
bairro..................., cidade............, UF......., DECLARA, sob as penalidades da Lei, seu endereço eletrônico oficial
(e-mail)....................., telefone (fixo)...........................(celular)........................para notificar e receber decisões
proferidas no procedimento acima epigrafado , que terá validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para
contagem de prazos.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000 28/41
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Anexo Vlll - Modelo de declaração

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93

Pregão Presencial nº 021/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O	abaixo	assinado,	na qualidade de responsável legal pela empresa..............................................., devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº......................, com sede na Rua/Av ................................, nº..........,
bairro..................., cidade................................................................, UF......., DECLARA,
sob as penalidades da Lei, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º
9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores
de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000 29/41



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000021/2021

Anexo lX - Modelo de declaração

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

Pregão Presencial nº 021/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O	abaixo	assinado,	na qualidade de responsável legal pela Empresa.............................................., devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº........................................................, com sede na Rua/Av ................................,
nº.........., Bairro..................., Cidade................................., UF........................, DECLARA, sob as penas da Lei,
de que não existe fato superveniente impeditivo à sua habilitação, e que aceita todas as exigências do presente
Edital, bem como nos submete a todas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000 30/41
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Anexo lX

MINUTA DE CONTRATO

Contrato de prestação de Serviços nº XX/2020 que entre si celebram o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES e a
empresa ...............................:

O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, pessoa jurídica de direito público interno, através da Unidade Gestora
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxx,
com sede na rua xxxxxxxxxxx, n° xxx, xxxxxxxx, Baixo Guandu - ES, nesse ato representada pela Sr(a)
xxxxxxxxxxxxx, brasileiro (a), (estado civil), (ocupação/profissão), portador(a) do CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
residente na Rua xxxxxxxxxxxx, nºxxx, bairro xxxxxx, (cidade), doravante denominado CONTRATANTE e de outro
lado a empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o número xxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxx
(Rua/Avenida/Travessa, número, Bairro, Cidade, Estado), neste ato representada pelo Sr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx(nacionalidade, estado civil, profissão, C.I. e CPF, função/cargo: sócio-administrador, gerente,
proprietário etc), neste ato denominada CONTRATADA, tendo em vista o Pregão Presencial nº 021/2021,
devidamente homologado pela autoridade competente, no Processo nº 4136/2021, firmam o presente contrato,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1	- O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em locação de veículos, sem
disponibilidade de motorista, destinados ao atendimento da demanda da Administração Direta do Município de
Baixo Guandu através da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, Secretaria
Municipal de Infraestrututra Rural, Estradas e Pontes, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio
Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de
Finanças e Gabinete do Prefeito, conforme relacionados no Anexo I do presente instrumento.

1.2	 - Os quantitativos dos materiais foram mensurados de forma estimativa, ficando facultado a esta
Administração adquiri-los no todo ou em parte de acordo com sua real necessidade, sem que caiba a empresa
vencedora qualquer indenização pelos quantitativos não requisitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1 - O prazo de entrega dos veículos será de até 30 (trinta) dias ininterruptos, contados da data de recebimento
da Autorização de Fornecimento a ser emitida pela Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria
de Educação, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e Secretaria de Obras.
2.1.1 - A empresa vencedora deverá entregar os veículos no Pátio da Secretaria Municipal de Obras, localizada na
Rua Carlos Fick Neto, s/nº, Bairro Operário, Baixo Guandu-ES.
2.1.2 - A autorização para entrega dos veículos poderá ser integral ou parcial sem que caiba a locadora, qualquer
indenização pelos quantitativos não requisitados.

2.2 - Os veículos deverão ser entregues, devidamente abastecidos (tanque cheio) e limpos, acompanhados da
documentação original dos mesmos (CRLV, IPVA) e ainda, de documento que comprove o seguro facultativo nos
moldes do subitem 4.2.
2.3 - No ato da entrega será realizado o recebimento provisório dos veículos, por servidores deste Município, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações do edital, sendo que o recebimento
definitivo ocorrerá no prazo de até 04 (quatro) dias úteis após o recebimento provisório dos mesmos.
2.3.1 - Será realizado pelos fiscais dos contratos e por servidores vinculados ao Almoxarifado da SEMAD, testes e
vistorias que comprovem as características/modelo ofertados na proposta de preços e o perfeito funcionamento do
veículo.
2.3.2 - O fiscal do contrato rejeitará, no todo ou em parte, os veículos que apresentarem quaisquer divergências
das exigências deste instrumento.
2.3.3 - Nos casos de recusa a empresa licitante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para providenciar a substituição
dos veículos, contados a partir da comunicação escrita, feita pela Comissão de Recebimento/ Fiscal, sob pena de
ser considerada em atraso quanto à obrigação contratual.
2.3.4 - O recebimento e a aceitação dos veículos não exclui a responsabilidade civil da vencedora por vícios de
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execução ou desconformidade com as especificações estabelecidas no edital, seus anexos e na proposta
vencedora ou qualidade dos veículos colocados a disposição do CONTRATANTE, posteriormente verificados, nos
termos do § 2º, do art. 73, da Lei nº 8.666/1993.
2.3.5 - A contagem do prazo para efeito de pagamento, somente ocorrerá a partir da data de recebimento
definitivo dos veículos.

2.4 - A empresa vencedora será responsável pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manutenção
preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no plano de manutenção do fabricante (descrita
no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatória,
durante os intervalos entre as manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente,
incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto deste termo de referência.
2.5 - Em caso de problema de ordem mecânica, elétrico, eventual sinistro, entre outros que de qualquer forma
provoque a impossibilidade operacional, a empresa vencedora deverá, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas a
contar da notificação a ser efetuada pelos fiscais vinculados às Secretarias requisitantes, efetuar a substituição do
veículo avariado.
2.5.1 - A substituição de que trata o subitem 5.5 deverá ocorrer no Município de Baixo Guandu, sendo de
responsabilidade da empresa vencedora, entregar o veículo substituto no Pátio da Secretaria Municipal de Obras e
proceder com o recolhimento do veículo avariado.
5.5.2 - Todos os veículos, quando encaminhados à oficina da empresa licitante, por qualquer motivo, serão
submetidos a um ''check List'' por parte do fiscal do contrato.

2.6 - A empresa vencedora deverá devolver o veículo em perfeitas condições de funcionamento, realizando os
serviços com pessoal qualificado, mediante emprego técnico e ferramental adequados.
2.7 - A empresa vencedora disponibilizará veículo reserva com as mesmas características técnicas contidas neste
instrumento, no ato do recolhimento para manutenções e revisões, de modo a garantir a continuidade do serviço,
respeitado, todavia, o prazo constate no subitem 5.5.
2.8 - Não havendo substituição do veículo, por qualquer motivo, no prazo previsto, fica resguardado ao
CONTRATANTE, considerar a locação como não realizada e promover o desconto no pagamento mensal (glosa),
ficando a empresa licitante sujeita às penalidades previstas no termo de contrato.
2.9 - A empresa vencedora deverá fornecer no ato da entrega dos veículos, cronograma/plano para manutenção,
substituição de pneus, contendo no mínimo as informações de manutenção e conservação elencadas a seguir:
2.9.1 - As manutenções deverão ser realizadas conforme o manual do veículo, com a devida substituição de peças
danificadas, óleos lubrificantes, filtros e líquidos de arrefecimento, observando, ainda, os seguintes pontos:
a) Socorro mecânico externo 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, incluso no serviço;
b) Imediata reposição de veículos paralisados, em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas;
c) Garantia de atendimento todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

2.9.2 - As revisões preventivas deverão ser realizadas de acordo com o Manual de Garantia do Fabricante, com
cumprimento total e observância de todos os itens do Plano de Revisão.

2.9.3 - Os pneus devem ser substituídos quando a profundidade dos sulcos da banda de rodagem estiverem
próximo do indicado, conforme o TWI de cada pneu, devendo ainda observar o período de validade dos mesmos.

2.9.4 - Após cada manutenção preventiva e corretiva, a empresa vencedora deverá efetuar lavagem completa dos
veículos.

2.10 - A empresa vencedora se responsabilizará por todas as despesas com os veículos locados, inclusive as
relativas a licenciamentos, seguros obrigatórios e facultativos, manutenção preventiva e corretiva, substituição de
pneus, alinhamento e balanceamento, entre outras, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade
jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências, exceto a responsabilidade com os condutores/motoristas e
fornecimento de combustível.
2.11 - O Município de Baixo Guandu, através das secretarias requisitantes, será responsável pela lavagem e
higienização dos veículos locados.2
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

3
3.1-Receberá a CONTRATADA pela prestação de serviços, o valor R$.................(............................), conforme
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detalhamento constante no Anexo I deste instrumento contratual.

3.2	- Os pagamentos serão realizados mensalmente, mediante a apresentação, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal,
ao Município de Baixo Guandu, através das Unidades Gestoras, Secretaria de Administração, Fundo Municipal de
Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e Secretaria de
Obras, acompanhadas dos documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licita-
tório, a saber:

a)	Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais  e à Dívida Ativa da
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b)	Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c)	Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual - Estado Sede da
Empresa;
d)	Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da
Empresa;
e)	Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho.

3.2.1	 - Quando devido, as Notas Fiscais deverão ser emitidas na forma eletrônica, conforme legislação vigente e
encaminhadas em forma "xml", para o seguinte endereço eletrônico: nfe@pmbg.es.gov.br

3.3	- A Nota Fiscal e os demais documentos deverão ser emitidos pela Contratada e protocolizados no Protocolo
Geral do Município de Baixo Guandu, mensalmente, que depois de conferidos e visados pelo Fiscal do Contrato,
serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a respectiva
liquidação da despesa.

3.4	- Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a Contratada obrigada a indicar
na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.

3.5	- Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
fiscais/trabalhistas, será solicitada a Contratada providencias para retificação, ficando estabelecido que o prazo
para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
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