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PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2020 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2020 

 
 

Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços continuados de gestão da frota do Município de Américo Brasiliense - SP, descritos no item 
2 deste Anexo, assim como naqueles que possam vir a ser incorporado ao seu patrimônio, com 
implantação e operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio 
eletrônico na rede de estabelecimentos, no mínimo um,  por seguimento credenciados localizados 
neste município, para o gerenciamento de manutenção mecânica preventiva e corretiva, incluindo o 
fornecimento de peças e acessórios. 
 
1.2. O prazo de vigência da prestação dos serviços discriminados no subitem 1.1 deste Edital será 
de  (12)  doze meses. 
 
1.3. Os serviços prestados deverão englobar: 
 
a) Fornecimento e implementação de sistema (“software”), de gerenciamento integrado, para 
processamento das operações via internet em tempo real pela Contratante e Rede Credenciada; 
 
b) Registro informatizado dos dados de manutenção disponíveis para consulta “on-line”, oferecendo 
informações e relatórios gerenciais de controle das manutenções e despesas da frota; 
 
c) Substituição, conserto, colocação, restauração, ou qualquer outro de mesma natureza, com 
emprego de material (componentes, peças, pneus, acessórios etc), porventura necessário para a 
efetivação do reparo, devendo o mesmo ser fornecido pelo prestador do serviço; 
 
d) Apresentação de orçamentos para aprovação e execução dos serviços através da cotação em 
tempo real (“on-line), via sistema e proporcionar negociação com a rede credenciada pela 
Contratante no sítio da Contratada. 
 

2. DA FROTA 
 

DBA-0629 VECTRA SEDAN GASOLINA 8 GABINETE GABINETE 
  FAH-8221 SENTRA 20S CVT GASOLINA 8 GABINETE GABINETE 
  BFY-5516 ONIBUS DIESEL 90 EDUCAÇÃO 
  DBA-0626 ONIBUS CARROC, MARCOP DIESEL 90 EDUCAÇÃO 
  DBS-7444 ONIBUS MARXIBUS DIESEL 90 EDUCAÇÃO 
  DBS-7445 FIORINO GASOLINA 90 EDUCAÇÃO 
  DBS-7453 GOL GASOLINA 90 EDUCAÇÃO 
  DBS-7453 GOL ALCOOL 90 EDUCAÇÃO 
  EHE-7832 MICRO ONIBUS IVECO DIESEL 90 EDUCAÇÃO 
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GPZ-8373 ONIBUS SCANIA 113 DIESEL 132 EDUCAÇÃO SENAI/SENAC 
  BXA-6519 ONIBUS SCANIA 113 DIESEL 142 EDUCAÇÃO 
  CDV-2660 MARCOPOLO /VOLARE LOT DIESEL 170 ESPORTE VIAGENS 
  EHE-7849 VW.GOL1.6 CITY GASOLINA 170 ESPORTE ESPORTE 
  EHE-7849 VW.GOL1.6 CITY ALCOOL 170 ESPORTE ESPORTE 
  TRT-0004 TRATOR AGRALE DIESEL 170 ESPORTE ESPORTE 
  FAA-9904 GOL GASOLINA 232 SAUDE ATENÇÃO BASICA FEDERAL 
  FAA-9904 GOL ALCOOL 232 SAUDE ATENÇÃO BASICA FEDERAL 
  FCW-4262 GOL GASOLINA 232 SAUDE ATENÇÃO BASICA FEDERAL 
  FTE-0883 GOL GASOLINA 232 SAUDE ATENÇÃO BASICA FEDERAL 
  FCW-4262 GOL ALCOOL 232 SAUDE ATENÇÃO BASICA FEDERAL 
  DBS-7456 VAN TIPO AMBULANCIA - SAMU DIESEL 294 SAUDE SAMU 
  FXF-3009 JUMPER DIESEL 294 SAUDE SAMU 
  FUF-4364 VW/ UP TAKE MA GASOLINA 297 SAUDE SAD 
  DIG-5251 PAS/MICROONIB GASOLINA 298 SAUDE CAPS 
  CMW-

8824 MONTANA GASOLINA 300 SAUDE MAC PRÓPRIO 
  DBS-7449 VAN PEUGEOT/ BOXER DIESEL 300 SAUDE MAC PRÓPRIO 
  DJL-1929 FIAT/DOBRO RONTAN AMB2 GASOLINA 300 SAUDE MAC PRÓPRIO 
  EEF-2986 DOBLO GASOLINA 300 SAUDE MAC PRÓPRIO 
  EHE-7831 VAN BOXER - 350LH 2.3 DIESEL 300 SAUDE MAC PRÓPRIO 
  EHE-7844 PAS/MICROONIB DIESEL 300 SAUDE MAC PRÓPRIO 
  EHE-7845 PAS/MICROONIB DIESEL 300 SAUDE MAC PRÓPRIO 
  FQY-2061 JAMPEI TOPIC GASOLINA 300 SAUDE MAC PRÓPRIO 
  ETU-3353 JUMPER DIESEL 300 SAUDE MAC PRÓPRIO 
  DYI-0302 JUMPER DIESEL 300 SAUDE MAC PRÓPRIO 
  FNT-6858 VAN BOXER - 350LH 2.3 GASOLINA 300 SAUDE MAC PRÓPRIO 
  FNT-6858 VAN BOXER - 350LH 2.3 ALCOOL 300 SAUDE MAC PRÓPRIO 
  FNT-6858 VAN BOXER - 350LH 2.3 DIESEL 300 SAUDE MAC PRÓPRIO 
  EHE-7847 PAS/MICRIOONIB DIESEL 300 SAUDE MAC PRÓPRIO - HEMODIALISE 

 FSF-3665 RELLY DELINK GASOLINA 320 SAUDE ZOONOSES - VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL 

BFY-5520 PICKAP/PARATI GASOLINA 320 SAUDE ZOONOSES - VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL 

DBS-7458 VW/GOL 1.0 GIV GASOLINA 320 SAUDE VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL 

EHE-7833 CHEVROLET/ PRISMA 1.4L GASOLINA 320 SAUDE VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL 

DBS-7465 FORD/FIESTA FLEX GASOLINA 403 ENGENHARIA 
  BFX-8255 MOTO FALCON GASOLINA 414 URBANISMO 
  BFY-5517 VOLKS TANQUE DIESEL 414 URBANISMO 
  BFY-5522 VOLKS-6.90 DIESEL 414 URBANISMO 
  BFY-5523 VOLKS -14 140 DIESEL 414 URBANISMO 
  BFY-5528 KOMBI GASOLINA 414 URBANISMO 
  CCC-5202 ROCADEIRA GASOLINA 414 URBANISMO 
  CPV-9369 MICRO ONIBUS DIESEL 414 URBANISMO 
  CPV-9374 KOMBI PIKAP ALCOOL 414 URBANISMO 
  CPV-9375 VOLKS16-170 BT DIESEL 414 URBANISMO 
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CPV-9376 FORD F-4000 DIESEL 414 URBANISMO 
  CPV-9386 GOL VW ESPECIAL ALCOOL 414 URBANISMO 
  CPV-9392 CHEVROLET D70 DIESEL 414 URBANISMO 
  DBA-0627 FORD CARGO 1722 DIESEL 414 URBANISMO 
  EHE-7856 VW.NOVA SAVEIRO 1.6 GASOLINA 414 URBANISMO 
  FQL-5294 CAMIN CAC.A INTERNATIONAL DIESEL 414 URBANISMO 
  PMA-3333 CARTAO GASOLINA 414 URBANISMO 
  PMA-3333 CARTAO DIESEL 414 URBANISMO 
  RUE-2795 MOTOPODA GASOLINA 414 URBANISMO 
  DPE-5464 SPRINTER 313CDI DIESEL 414 URBANISMO 
  EJZ-8190 SPRINTER 313CDI DIESEL 414 URBANISMO 
  DBA-0637 VOLAGE W8 DIESEL 453 PROMOÇÃO APAE CADEIRANTE 
  DBS-7442 UNO MILLE FIRE FLEX GASOLINA 453 PROMOÇÃO 
  DBS-7442 UNO MILLE FIRE FLEX ALCOOL 453 PROMOÇÃO 
  EHE-7836 GOL 1.0 GASOLINA 453 PROMOÇÃO 
  EHE-7836 GOL 1.0 ALCOOL 453 PROMOÇÃO 
  FQD-9761 GOL VW CITY GASOLINA 453 PROMOÇÃO 
  EHE-7841 FORD/ KA FLEX GASOLINA 480 CONSELHO 
  EHE-7852 FIAT PALIO WK ATTRAC 1.4 GASOLINA 480 CONSELHO 
  CPV-9383 AGRALE 1800 DIESEL 528 URBANISMO 
  MTO-0002 MOTONIVELADORA DIESEL 528 URBANISMO 
  MTO-0003 MOTONIVELADORA DIESEL 528 URBANISMO 
  DBS-7464 MODELO FIESTA GASOLINA 528 TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO 
  RET-0001 RETRO ESCAVADEIRA DIESEL 528 TRANSPORTE 
  RET-0003 RETROESCAVADEIRA DIESEL 528 TRANSPORTE 
  TRT-0001 TC14/TA73 GASOLINA 528 TRANSPORTE 
  TRT-0002 TRATOR DIESEL 528 TRANSPORTE 
  TRT-0003 TRATOR DIESEL 528 TRANSPORTE 
  TRT-0005 TRATOR F 4630 DIESEL 528 TRANSPORTE 
  EVG-5963 VECTRA SEDAN GASOLINA 528 TRANSPORTE DIRETORIA 
  EVG-5963 VECTRA SEDAN ALCOOL 528 TRANSPORTE DIRETORIA 
  JCB-0334 PA CARREGADEIRA DIESEL 528 TRANSPORTE 
  BFY-5530 KOMBI GASOLINA 540 DAE 
  CPV-9393 FIAT/UNO MILLE SMART ALCOOL 540 DAE 
  CPV-9394 FIAT/STRADA WORKING ALCOOL 540 DAE 
  DBA-0628 CAMIONETE SAVEIRO 1.6 ALCOOL 540 DAE 
  DBS-7443 SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 GASOLINA 540 DAE 
  DBS-7443 SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 ALCOOL 540 DAE 
  DBS-7461 CAMIN AG. MOT. MWM 6.10 173 DIESEL 540 DAE 
  DBS-7466 HOGGAR/CAMINHONET/CAR GASOLINA 540 DAE 
  IAN-7437 BOMBA DE ALTA PRESSAO GASOLINA 540 DAE 
  IAN-7437 BOMBA DE ALTA PRESSAO ALCOOL 540 DAE 
  RET-0002 RETRO ESCAVADEIRA DIESEL 540 DAE 
  EHE-7853 CAMINHAO TANQUE DIESEL 562 DEFESA CIVIL VALMIR 
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DBS-7446 FIORINO GASOLINA 600 LAZER LAZER 
  DGI-4528 GOL SPECIAL GASOLINA 624 CEAT 
  DGI-4528 GOL SPECIAL ALCOOL 624 CEAT 
  

FMX-9579 MICRO ONIBUS V6 DIESEL  98 EDUCAÇÃO 
MAC PRÓPRIO - 
FISIOTERAPIA 

  DJL-4402 MICRO ONIBUS - DIESEL  98 EDUCAÇÃO APAE 
  DBA-0638 GOL 1.6 POWER GASOLINA 98 EDUCAÇÃO ESTADO 
  CPV-9389 ONIBUS DIESEL 129 EDUCAÇÃO ESTADO 
  DBS-7454 VW GOL 1.0 GASOLINA 129 EDUCAÇÃO ESTADO 
  DJM-1186 MICRO ONIBUS LO B12 DIESEL 129 EDUCAÇÃO ESTADO 
  

DJM-7993 MICRO ONIBUS VW/MASCA DIESEL 129 EDUCAÇÃO ESTADO 
   

 

EQUIPAMENTOS 
MOTORIZADOS 

CORTADOR DE ASFALTO - GASOLINA 2 
CORTADOR DE GRAMA  GASOLINA 12 

MOTO-BOMBA - GASOLINA 2 
PLACA VIBRATÓRIA - GASOLINA 2 

ROÇADEIRA - GASOLINA 9 

SOPRADOR - GASOLINA 3 

TRITURADOR DE GALHOS - GASOLINA 1 
CAR/S REBOQUE CAR  ABERTA -  1 

 
 
3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
3.1. Cabe à Contratada: 
 
3.1.1. Fornecer sistema informatizado de gerenciamento integrado da frota com as seguintes 
principais características: 
 
a) Sistema eletrônico de identificação individual de usuário e veículo pertencente à frota do 
município nos estabelecimentos credenciados da empresa vencedora; 
 
b) Registro informatizado dos dados de manutenção disponíveis para consulta via internet em 
tempo real (“on-line”), informando, no mínimo, os dados referentes ao veículo, placa, 
hodômetro/horímetro, serviço executado, peças substituídas, custo unitário e total de venda de peças 
e mão de obra, oficina credenciada, data e horário; 
 
c) Orçamento eletrônico via internet contendo: dados do veículo/motorizado; condutor/responsável 
pela solicitação; data; hora; hodômetro; descrição do serviço solicitado; oficina credenciada com 
indicação do responsável pela apresentação do orçamento; discriminação do material e do serviço 
necessário para a feitura da manutenção, incluindo custo unitário e total, especificação técnica, 
procedência de peça (original, genuína ou paralela), com registro de garantia de peças e serviços; 
condições de garantia; prazo de entrega; campo para cadastramento imediato de peças e serviços 
pela oficina caso não constem da base dados; cotação em tempo real (“on-line”), com transparência 
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nos dados e informações, velocidade na operação e automatização do processo; proporcionar ao(s) 
Gestor(es) da Contratante negociação de preços, cotação com outras oficinas credenciadas e 
solicitação de descontos para a aprovação “on-line” da manutenção;  
 
d) Banco de dados dos históricos de orçamentos; 
 
e) Possibilitar gerenciamento de todas as manutenções automobilísticas, máquinas e equipamentos 
através de processo único; 
 
f) Disponibilizar informações de toda a frota em tempo real para tomada de decisões e oferecer 
relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção da frota, permitindo a análise da frota, 
como: histórico de manutenção por veículo; custos por tipo; custo por setor; evolução de despesas 
da frota; histórico de quilometragem; utilização de mercadorias e serviços por oficinas; conferência 
de notas fiscais descrevendo detalhadamente todos os serviços realizados e material fornecido por 
veículo; cadastrais (motoristas, veículos, máquinas, equipamentos, oficinas credenciadas); geração 
de todos os relatórios por período variável a critério da Contratante. 
 
g) Níveis de acesso ao programa, gestores e usuários do sistema, restringindo, por exemplo, 
autorização de serviço somente aos gestores. 
 
h) Sistema acessível através de um site de navegação, onde serão realizadas todas as operações e 
acompanhamentos, interagindo com gestores, usuários e empresas credenciadas para prestação dos 
serviços. 
 
i) Suporte técnico permanente para correção de eventuais deficiências apontadas pela Contratante 
quanto à execução dos serviços, prestar orientações para esclarecimentos de dúvidas sobre 
utilização do sistema, atendendo prontamente a todas as solicitações. 
 
j) Compatibilidade total com os sistemas operacionais da Contratante para permitir a importação de 
dados. 
 
3.1.1.1. Ministrar treinamento aos funcionários a serem indicados pela Contratante. 
 
3.1.1.2. Implementar todo o sistema no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do 
contrato, conforme cronograma abaixo. 
 
 

ATIVIDADE DIAS 

Cadastramento dos veículos, 
equipamentos e usuários no Sistema 
de Gestão da Contratada 

15 

Credenciamento, integração e 
treinamento da rede de credenciados 

30 

Fornecimento ao contratante dos 
dados cadastrais da rede de 
credenciados 

30 
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3.1.2. Cumprir o seguinte fluxo de operações: 
 
a) Contratante identifica a necessidade do serviço, abre ordem de serviço no sistema da Contratada 
e solicita orçamento da oficina credenciada. Caso seja necessário análise prévia do veículo pela 
oficina para elaboração do orçamento, Contratante fará agendamento para encaminhar o veículo. 
Caso o veículo apresente defeito que o impossibilite de locomover-se, a Contratante solicitará 
serviço de remoção do veículo com guincho para efetuar o reboque. 
 
b) A oficina, através da internet, envia o orçamento à Contratante. 
 
c) A Contratante fará cotação de preços solicitando mais orçamentos via internet através do sistema 
da Contratada junto às empresas credenciadas. 
 
d) A Contratante analisará os orçamentos recebidos, custos, prazos de entrega, conveniência da 
execução total ou parcial, relação custo/benefício, a melhor proposta, podendo ainda solicitar 
descontos, e autorizará a oficina credenciada, através de documento eletrônico próprio, a executar 
os serviços. 
 
e) Oficina recebe autorização para executar o serviço. 
 
f) Contratante retira o veículo conforme o prazo estipulado. 
 
g) A Contratada fará o lançamento no sistema do serviço prestado pela oficina, com ou sem 
fornecimento de material, em conformidade com o orçamento aprovado. 
 
 
h) A Contratada emitirá nota fiscal no fechamento do mês, na qual deverão estar inclusos todos os 
serviços efetuados e materiais fornecidos nesse período.   
 
Observações:  - As transações deverão ser efetuadas via internet em tempo real; 
                 - Os serviços só poderão ser executados após aprovação da Contratante; 
 
3.1.3. Executar os seguintes serviços técnicos: 
 
a) Manutenção preventiva e corretiva.  
 
Entende-se por manutenção: 
 

 Preventiva: manutenção programada que visa garantir as melhores condições dos veículos e 
prevenir ocorrência de manutenção corretiva; 

 Corretiva: trata-se de manutenção não periódica que visa reparar eventuais defeitos que 
variavelmente possam ocorrer. 

 
b) Manutenção e conservação dos veículos, máquinas, equipamentos agregados e motorizados, 
abrangendo todas as áreas e especialidades correlatas, prestando revisões preventivas e corretivas 
através da rede credenciada de oficinas, incluindo teste, análise, avaliação, diagnóstico,  
desmontagem, montagem, usinagem, reparação, restauração, reposição, substituição, instalação, 
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complementação, ajuste, regulagem, e mais: 
 

 Serviços de mecânica em geral; 
 Manutenção em diversos sistemas, hidráulicos, pneumáticos, freio, suspensão, direção, 

motor, transmissão, câmbio, equipamentos agregados, equipamentos motorizados, etc. 
 Reparação elétrica e eletrônica; 
 Funilaria e pintura em geral; 
 Solda e corte; 
 Tapeçaria; 
 Carrocerias; 
 Pneus; 
 Alinhamento e balanceamento; 
 Acessórios; 
 Ar condicionado; 
 Lubrificação em geral, troca de óleo de motores, transmissão etc; 
 Socorro; 
 Guincho suspenso; 
 Outros serviços peculiares aos veículos, máquinas, equipamentos agregados e motorizados 

ou que sejam solicitados pela Contratante; 
 
3.1.4. Fornecer todo material necessário para a feitura dos serviços, peças, componentes, acessórios, 
pneus, produtos de limpeza, solda, corte e outros materiais solicitados. Deverá ser indicado no 
orçamento a procedência do material, se genuíno, original ou paralelo, definidas pelas seguintes 
características: 

 Genuína: produzida e/ou embalada segundo requisitos da montadora e comercializada na 
sua rede de concessionárias; 

 Original: fabricada pelo mesmo fornecedor da montadora, atendidos os mesmos padrões e 
níveis de qualidade por esta exigidos e comercializada pela rede de concessionárias e/ou por 
lojas de auto-peças, com a marca do fabricante da peça; 

 Paralela: produtos de outros fabricantes que atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade 
comercializados por lojas de auto-peças.  

 
3.1.4.1. Peças paralelas só poderão ser utilizadas mediante solicitação ou autorização da 
Contratante. 
 
3.1.5. Disponibilizar empresas localizadas nesta cidade de Américo Brasiliense/SP, bem como, 
nas cidades adjacentes para prestação dos serviços objeto desse certame, abrangendo todos os 
veículos e equipamentos listados nesse anexo, devidamente credenciadas e integradas ao sistema de 
gerenciamento, treinadas e equipadas para efetuarem transações “on-line”, com estrutura física de 
instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos e ferramental adequados, operar com 
quadro de pessoal qualificado, para atender toda a frota da Contratante. 
 
3.1.6. Efetuar inclusão de empresas nos seguintes casos: 
  

 Manter garantia de fábrica para revisão de veículos, máquinas, equipamentos agregados e 
motorizados novos; 
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 Sempre que for solicitado pela Contratante, sem limites; 
 De outras localidades, nos casos em que eventualmente não existir oficina nesta cidade de 

Américo Brasiliense para atender um ramo de atividade. 
 
3.1.6.1. O prazo máximo para credenciamento será de 10 (dez) dias, incluindo integração ao sistema 
e treinamento.  
 
3.1.7. Efetuar inclusão ou baixa de veículo, máquina e equipamento quando solicitado pela 
Contratante. 
 
3.1.8. Cumprir fielmente os temos deste Anexo e do Edital. 
 
3.1.9. Conceder especial prioridade para execução dos serviços contratados. 
 
3.1.10. Operar exclusivamente com pessoal habilitado e treinado. 
 
3.1.11. Atender às requisições avulsas de peças, fluidos e lubrificantes. 
 
3.1.12. Permitir, ao(s) servidor(es) credenciado(s) pela Contratante, que fiscalize os serviços objeto 
do Contrato, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou 
fornecimento de material que não esteja de acordo com o contratado, normas, especificações 
técnicas usuais e que atentem contra a segurança dos usuários ou de terceiros. 
 
3.1.13. Responder por todo e qualquer dano, material ou pessoal, causado por seus empregados ou 
prepostos aos veículos da Contratante e a Terceiros, a título de culpa ou dolo, devidamente 
comprovado, quando estiverem sujeitos a reparos ou serviços sob a sua responsabilidade, 
providenciando a correspondente indenização. 
 
3.1.14. Emitir faturas/notas fiscais nos encerramentos dos meses e encaminhá-las à Contratante. 
 
3.1.15. Reembolsar todas as empresas credenciadas da Contratada, inexistindo qualquer relação 
financeira entre a Contratante e tais fornecedores/prestadores de serviços; 
 
3.1.16. Não serão reconhecidas faturas/notas fiscais emitidas posteriormente à data de encerramento 
do contrato. 
 
3.1.17. Oferecer garantia de peças e serviços prestados por, no mínimo, 03 (três) meses contados a 
partir do término dos serviços e emissão da nota fiscal, observando-se as normas de manutenção de 
cada fabricante. 
 
3.2. Cabe à CONTRATANTE: 
 
3.2.1. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços 
dentro das normas deste Edital. 
 
3.2.2. Fiscalizar os serviços objeto deste Edital podendo, para tanto, sustar, recusar, mandar fazer ou 
desfazer qualquer serviço, com ou sem fornecimento de material, que não esteja de acordo com o 
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contratado, normas, especificações técnicas usuais ou que atentem contra a segurança dos usuários 
ou de terceiros. 
 
3.2.3. Indicar servidor(s) como Gestor(es) do Contrato, para acompanhar o serviço e fornecimento 
de peças objeto dessa Licitação, dirimir as dúvidas que surgirem no decurso de sua implementação, 
de tudo dando ciência ao Credenciante. 
 
3.2.4. Cumpre ao Gestor do Contrato: 
 
 Acompanhar a prestação de serviços e fornecimento de material; 
 Exigir sempre da Contratada, quando da substituição de peças e acessórios, que as mesmas 

sejam novas, observando a procedência; 
 Autorizar orçamentos;  
 Atestar a execução dos serviços e recebimento dos materiais; 
 Comparar os valores cobrados com os orçamentos; 
 Determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; 
 Efetuar o encaminhamento das faturas/notas fiscais devidamente atestadas. 
 
3.3. O acompanhamento de que tratam os itens anteriores não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou ainda resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8666/93). 
 
 
4. DA ESTIMATIVA 
 
4.1. A estimativa de custo para contratação pelo período de 12 (doze) meses é de: 
 
a) Manutenção: R$ 896.436,00 (oitocentos e noventa e seis mil e quatrocentos e trinta e seis reais); 
 
b) Taxa de administração estimada: (2 %) 
 
Poderá haver redução nos custos de manutenção decorrente da renovação de frota. Portanto, os 
valores serão utilizados para referência e reserva de verba, não significando que serão consumidos 
na sua totalidade. 
 
 
5. DAS PROPOSTAS 
 
5.1. As propostas deverão atender a todos os requisitos e serviços apontados, inclusive para todos os 
veículos, máquinas, equipamentos agregados e motorizados descritos no item 2 e os que vierem a 
ser incorporados, estando vedadas àquelas que se restrinjam a alguma solicitação, especificação, 
modelos e serviços ou excluam outros, independentemente do critério, salvo quando alegado motivo 
justo e aceito pela Administração. 
 
5.2. O valor apresentado na proposta deverá estar representado pela taxa de administração expressa 
em percentual.  
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Observação: Para efeito de pagamento fica desde já estabelecido que o percentual referente à taxa 
de administração incidirá somente nos valores dos serviços e dos fornecimentos de materiais 
efetivamente realizados.  
 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Para efeito de classificação no sistema de Pregão será observado o critério de menor preço, e 
para efeito de apuração do menor preço, será considerado a menor taxa de administração. 
 
7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1. Os pagamentos serão mensais, devendo a Contratada emitir mensalmente fatura/nota fiscal 
referente aos serviços prestados, aos materiais porventura fornecidos pela rede de oficinas 
credenciadas e à taxa de administração pactuada, disponibilizando relatório no sistema de 
gerenciamento discriminando todos os serviços e materiais utilizados no período por veículo, 
máquina e equipamento.  
 
7.2. Os valores empenhados serão corrigidos com base na variação do IPCA/IBGE, levando-se em  
conta a necessidade de realinhamento dos preços praticados, evitando-se que seja rompido o 
equilíbrio financeiro do contrato. 
 
 
 
 

André Corrêa de Oliveira 
Diretor de Transportes e Transito 


