


ú~_" 

1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, George da Trindade Gois, Presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe, 
autorizo anuência à contratação centralizada, Contrato n° 24/20 14, para prestação de 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÂO FUNCIONAL 
EXECUTIVO TIPO SEDAN NO MÍNIMO 2.0, MOVIDO A GASOLINA E/OU 
FLEX, ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2014, ZERO KM, SEM MOTORISTA, 
que entre si celebram o governo do ESTADO DE SERGIPE, por intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, e a 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE- JUCESE, na forma abaixo 

justificada. 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS 

UNIDADE CLASSIFICAÇÃO PROJETO/ ELEMENTO FONTE DE 
ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL- ATiVIDADE DE DESPESA RECURSO 

PROGRAMÁTICA 
19201 23.122.0039 2277 339039 0270 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que a prestação dos serviços de locação de veículo de representação 
funcional atualmente tem sido realizada pela Empresa LM Transportes Serviços e 
Comércio Ltda através do Termo de Anuência n° 005/20 17 ao Contrato Centralizado n° 

003/2013; 

Considerando que, em que pese a referida anuência se encontrar válida até o dia 
31/12/2017, o Contrato Centralizado tem previsão de encerramento para o dia 
23/01/2018, sendo que, até a presente data não recebemos sinalização acerca de um 
novo contrato; 

Considerando que a prestação de serviços especificados são essenciais para 
representação desta Autarquia e, portanto, não podem ser descontinuados; 

Considerando a existência de Contrato Centralizado com teor e valores semelhantes e se 
antecipando aos fatos, por medida de planejamento; 

Baseados nesses pontos é que se justifica a anuência à contratação centralizada, 
Contrato n° 24/20 14, para prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

Rua Propriá, n° 315, Centro, AracajulSE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: iucese@jucese.se.gov.br  
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Aracaju/SE, 13 de 017. 

1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

DE REPRESENTAÇÂO FUNCIONAL EXECUTIVO TIPO SEDAN NO MÍNIMO 
2.0, MOVIDO A GASOLINA E/OU FLEX, ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 
2014, ZERO KM, SEM MOTORISTA, que entre si celebram o governo do ESTADO 
DE SERGIPE, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTO E GESTÃO, e a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE-
JUCESE, na forma abaixo justificada: 

. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

TERMO DE ANUÊNCIA N°005/2017 - CONTRATO CENTRALIZADO N° 03/2013 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/01/2018 

. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÉRGIPE 
SECRETARIA bE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE . 

. 	

.- 	. 	 . 	 . 

TERMO DE ANUÊNCIA N° 005121)17 

Termo de anuêhcia referente a contratação centralizada, contrato n°603/2013, para 
- . LOÇAÇAO DE. VEÍCULO TIPO SEDAN DE LUXO., NO MINIMO 1.8, MOVIDO A. 

GASOLINA E/OU FLEX, ZERO KM, SEM MOTORISA, que entre si fazem o ESTADO DE 
SER6IPE; por \ rntermedio- da SECRETARIA DE ESTADO1)0 PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTO'EVESTÃO, e a Junta Comercial do Estado de Sergipe 

Eu, George da Tnndade Gois, portador do RG n ' 885 566 SSPSE, e do CPF n° 663 901 33 5-53, na 
qualidade de Presidente da JUCESE, dou anuência ao Processo de Contratação Centralizada para a 
Contratação para Locação de Veiculo Tipo Sedan de Luxo, no minimo 1 8, movido a gasolina e/ou 
fiex, zero km, sem motorista, contrato n° 003/2013, responsabilizando-me pelo acompanhamento da 
execução do Contrato e demais incumbências 'pertinentes ao processo, nos termos do Decreto 
Estadual n°23 151, de 15 de março de 2005 e da Lei n°5 848, de 16 de março de 2006 e alterações 
posteriorés', 	.. 	. 	... 	. 	•. 	 .. 	. 	. . 	. 	. 	. 

Informo que as despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da séguinte 
dõtação orçamentaria 

UNÏDADE. 	. 

CLASSIFICAÇÃO 
•PROJETÓ/ . ELEMENTO 

FONTE D,E. ...ESTIMATJVA 
ORÇÀMENTÁRIÀ ATIVIDADE RECURSO ÁNUAL 

. 	 OGAIÁTA - .DESPESA 

3.122.0O39 	. 	. :1152 .  3339 0270.. 29.00Q,00 

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8 666/93, designo o servidor Diego Santos de Jesus, RG a 
3 017 16-8 SSPSE e CPF n 0817  461 135-53, e na sua ausência e impossibilidade servidora Ana Carina 
Menezes-Cantanhede M'oreira, portador de RG n" 3.062. 9943  SSPSE, CPF no 013 248 2 15-07, lotados no 

. 

	

	Departamento Administrativo e Financeiro, para acompanhar e fiscalizar cota-parte que lhe cabe no contrato, 
cpnforme disposições do Decreto Estadual no 27 883 de 15 de junho de 2011, notificando a Secretaria de 

- 	Estadodo llanejamento Orçamento e Gestão de eventuais ocorrências 

Prazo de vigência da adesão 02 de Janero de 2fl 7 .a 31 de dezembro de 2017 

, Aracaju (SE), 92 de janeiro de 2017 

	

Ge 	 eGois 
- 	P 	daJUCESE 

Termo de Anuêmcia validado por 
Juho Cesar G. Barbosa 

Supenntendente de Compras Centralizadas 

Rua Propnán 315 - Centro - Aracaju/SE 	 / 
hapio:/-/wWw . jucese.se.gov .b - CNPJ n 16 460 909/0001-62 

- 	 Fone (79)12344100-Fd (79) 3234 4100 



GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTo E GESTÃO 

QUARTO TERMO AOITIVO AO CONTRATO CENTRAUZ&ØO N° 0312013 

Quarto Termo Aditivo ao contrato centralizado n,° 
0312013 

referente ao Pregão Eletrônico n.° 
40312012 que entrè si celebram a Secretaria de 
Estado do Planejamento Orçamento e 

Gestão - 
SEPLAG e a LM Transpors Serviços e 
Cõmêrcio Ltda. 

A 
Secretaria dé Estado do Planejamento, Orçamento 

e Gestão Órgão integrante da Administração Pública Direta do Poder Executivo do Estado de Sergipe, doravante denominada 
SEPLAG CNPJ/MF n.° 13.l28.798/0fl1004 nesta Capital na Rua Duque de Caxias, 

n.° 346, Bairro São José, neste ato, representada por sua.SuierinfendenteExecutjva.L. 

Nunes Rodrigue 
CPF n.° 893 731.035.04 e a empresa 

LM Transportes Serviços e Comércio Uda., inscrita no CNPJ n.° 14.672 885/0OO10 com sede à Rodovia BR 324. 8798Sa l
vador, Bahia, doravante denominada CONTRATADA representad Km 8,5, Parto Sêco Pirajá

á neste ato pelos seus procuradores Eduardo Fonseca de 
Magaihães CPF n.° 95 . 1 25455.91 e Jonas Ary Moura 

Arapirac 0 
CPF n.° 255.399 305-68 residentes e domiado5 em Salvador com base no aft 57. II da Federal n° 	 cili 

8.666/93, têm por justa e acordada a alteração da. Cláusula 
Quarta - Da Vigêncja do 

Contrato Central izao n° 0312013, 
que teve como objeto a contratação de empresa especializada para prestao de servíços de locação de veículos para os 

 E 	
do Poder Executivo do stado de Sergipe conforme especificações técnicas detalhadas constantes do edital e seus anexos. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por escopo 
alterar a CÍáusuga Quarta - D Vigência, 

do contrato centraIid o  n° 
03/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação a pair de 01 de março de 20 17 

O Presente Termo Aditivo te pa/r de 01 de março de 2017, 	 rá vigência pelo perioo de 12 (doze) meses contados e 
 se prejuízo dÉ faculdade do át. .57, II, da Lei n°8. 6663, 

SASEG.UNDA'DA RATIECAç 

L '... 

d 

CONTRA 

Pemianecem ratificadas as demais Clà 
modificadas por este instrumento 	 su!as e condições do Contraio, não 

23 de Janeiro a 2017, 

GØES . 	J NA AR ou ARApj de Es ado 	
Represe nte legal e Gestão 	

CONTR TADA 
IONSáêA MAGALHÃES 

Representante Legal 
CONTRATADA 

1 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUI'4TA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEPLAG 
- CONTRATO CENTRALIZADO N° 24/20 14 

. 
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SECRETÁRIA DE ESTADO DC PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E JESTÃO  
GOVERNO DE SERGIPE 

S 1. AUTORIZAÇÃO: 

Autorizo 	abertura 	cujo obj to é a Contratação 

CentraLizada de empresa especiaLizada para prestação d serviços de Locação 

de veícuLos de representação funcionaL, sob regime de retamento contínuo, 

para os Órgãos e Entidades integrantes do Poder Exec tivo do Governo de 

- 	Sergipe. 

• 	

Aracaju, 27 de janeiro de 2014. 

JOÃO AI. 
Secretário de Estadof 

GAMA DA SILVA 
amento, Orçamei to. e Gestão. 



ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

1 

1 

• 	 PREGÃO ELETRÔNICO N° 30912014 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAG 
PROCESSO_N°_015.000.01349/2014-4 

SETOR Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
TIPO 4ENOR PREÇO POR LOTE. 
BASE LEGAL Este procedimento licitatório 	obedecerá, integralmente, 	à Lei n 

10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, 
subsidiariamente, à Lei n° 8.666, de 21 de'junho de 1993. Lei Estadual 
n° 6.206, de 24/09/2007, ao  Lei Estadual 5.280, de 29/0112004 e a Le 

stadua1 5.848, de 13 de rnaro de 2006, bem como os Decretos 
estaduais n° 26.531, de 14 de outubro de2009, e n° 26.533, de 15 di 
outubro de 2009. 

OBJETO: Contratação centralizada de empresa especializada para prestaçãø 
le serviços de locação de veículos de representação funcional, sol 
regime de fretamento contínuo, para os Orgãos e Entidade 
ntegrantes do Poder Executivo do Governo de Sergipe. 

DIA HORÁRIO 
ABERTURA DAS PROPOSTAS 2510912014 08:00 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 	2510912014 	 08:30 
PREÇOS  
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado ohorário d 
Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativ 
ao certame. 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

Gerência de Atenção ao Fornecedor - GERAFOR - Fax: (0xx79)-3226-2246. 

- www.comprasnet.se.gov.br  

- www.licitacoes-e.com.br  

wellington., melo@seplag.se.gov.br  

- Endereço: Rua Duque de Caxias n° 346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320— Aracaju/SE - 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG. 

LOCAL: - www.licitacoes-e.com.br  

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxiaa n °346 - Bairro SSo José— CEP: 49.015-32() - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79)-3226-2246. 

1 . 



1L 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERÍNTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADÀS 

EDITAL 

PROCESSO N°015.000.01349/2014-4 
Pregão n° 309/20/4. 

1.0 - DISPOSICÕES PRELIMINARES: 

1.1 - O Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
este Pregoeiro, designado pela Portaria n° 235 de 20 de janeiro de 2014, tornam público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á 
licitação na modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO, POR LOTE. 

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão 
conduzidos por servidor da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, denominado 
Pregoeiro, mediante a inserção ë monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
"Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

2.0 - DÕ OBJETO: 

2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação centralizada de empresa 
especializada para prestação de seviços de lodação de veículós de representação funcional, sob 
regime de fretamento contínuo, para os Orgãos e Entidades integrantes dó Poder Executivo do 
Governo de Sergipe, conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste edital e seus 
anexos. 

3.0 - DOTACÃO ORCAMENTÁRIA: 

3.1 - As, despesas cim o pagamento do referido objeto correrão por conta das respectivas dotações 
orçamentárias dos órgãos e das entidades que a ele aderirem mediante Termo de Anuência 
específico. 

4.0 - FORMALIZACÃO DE CONSULTAS 

4.1 - Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante - a 
Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para 
recebimento das propostas. 

5.0 - DA IMPUGNACÃO 

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, 
dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Duque de Caxias n° 346 - Bairro São 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairfo Smo José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79)-3226-2246. 
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E.STADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE - Superi.ntèndência Geral de Compras Centralizadas - 
SGCC/SEPLAG, das 7:00 às 13:00 horas. 

5.2 - Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração; o 
licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das 
propostas. 

60- CONDICÕES PARA PARTICIPACÃO 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 

S 	
neste edital e seu anexo. 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo 
- licitatório os interessados que se óriquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar 
e de contratar, impostas pelo Estado de Sergipe. 

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfer,a de Governo; 

6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou 
subcontratados; 

. 	 6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 

7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7. 1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3 - abrir as propostas de preços; 

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 

3 ,  
Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79)-3226-2246.. 

1 



1 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLÀNEJAMENTO,.ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIÀ GERAL DE COMPRAS CÉNTRALIZADAS 

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances c à escolha da proposta ou do laiice de 
menor preço;.  

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente. classificado em primeiro lugar; 

7.1.8 - declarar o vencedor;, 

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgarneiito; 

7.1.10 - elaborar a ata da sessão; 	' 

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contrataço. 

8.0 - CREDENCIAMENTQ NO' A1ÇATIVOLICITACÕES 

8.1 -, Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do 
Brasil S.A., sediadas no País (art. 3°, do Decreto Estadual 26.53312009). 

8.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, saivoquando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 
do Banco, devidamente justificado. 

8.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento piíblico ou particular, com firma reconhecida, atribuind,o 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e. 

8.4 - Em sendo sócio, proprietário, 'dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

8.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade, legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

9.0 - PARTICIPACÃO 

4 
Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxias n° 346 - nairro SSo José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79)-3226-2246. 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, por meio do 
sistema eletrônico no site www.licitacoes-e.com.br , opção "Acesso Identificado", observando data e 
horário limite estabelecidos. 

9.1.1 - As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 
definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira página deste edital. 

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistemã eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos. atos realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes na opção 
"consultar mensagens" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da 
sessão. 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, teiido em vista a quantidade de lotes, o 
Pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 
adjudicação do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do pórtal 
"www.licitacoes-e.com.br", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, 
justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

.  

10.0-DA PROPOSTA DEPRECOS 

lO. 1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável pori  todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo corno firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 

102 - Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições: 

10.2.1 - Os serviços ofertados deverão atender a todas as especificações• constantes deste 
Edital e seus anexos. 

10.2.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo. 
apropriado do sistema eletrônico com o VALOR MENSAL dos serviços. 
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SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE CÕMPRAS CENTRALIZADAS 

10.2.3 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos 
relativos ao cumprimento integra.l do objeto, envolvendo, dentre outras despesas,. tributos de 
qualquer natureza, impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e 
previdenciários. . . . ... 

10.3 .- As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, 
côntados da data da sessão de abertira desta licitação, conforme disposição legal. 

11.0 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOS LANCE 

11.1 - A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com S 
a divulgação das propostas de preços recebidas pelo site já indicado no item 9.1, passando o 
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 	, 

11.2 - Aberta à etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e fespectivo horário de registro e valor. 

11.2.1 - Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos 
licitantes serão consideradas lances. 

11.2.2 - Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço 
registrado, desde que seja inferior ao seu,, último lance e diferente de qualquer outro valor 
ofertado para. o lote. 

11.3 - O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante através do botão "Detalhes 
Disputa", disponibilizado durante a sessão pública. 

11.4 - O tempo normal de disputa será encerrado pelo pregoeiro. 

11.5 - Após o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizará um tempo extra. 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apresentará aviso de 
fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) minutos. 

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances. , 

42.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1 -. O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço" por lote, 
podendo negociar diretamente .com o licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para 
que seja obtido preço mêlhor. 
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SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

12.2 - Para os itens 01 do lote 01 e do lote 02 (veículos com motorista), após o encerramento da 
sessão de disputa, todos os licitantes participantes, independente da ordem de classificação, 
devem encaminhar, para o e-mail do pregoeiro (indicado na 1a  folha deste edital), planilhas de 
custos atualizadas com os valores das propostas efetuadas, de acordo com o modelo previsto no 
Anexo IV deste edital. 

12.2.1 - Srão desclassificadas as licitantes que não observarem o prazo para envio da 
.pla.nilha de custos ou quando esta não atenda aos critérios de aceitabilidade definidos neste 
edital e seus anexos e nas normas aplicáveis, inclusive em convenções coletivas. 

. 	 12.2.2 - O pregoeiro poderá conferir prazo para refonnulação e apresentação de nova planilha 
compatível com o preço resultante da sessão de lances ou de negociação com o pregoeiro. 

12.3 - O pregoeiro convocará a licitante melhor classificada detentora de proposta aceitável a 
encaminhar, num prazo de 04 (quatro) dias consecutivos, a proposta final e os documentos de 
habilitação originais ou cópias autenticadas, sob pena de inabilitação e conseqüente 
desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro, no 
seguinte endereço: Rua Duque de Caxias n 0346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE. 
- Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG. 

12.4 - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro convocará o detentor da 
proposta subseqüente aceitável melhor classificada, a encaminhar a documentação definida no item 
12.3, num prazo de 04 (quatro) dias consecutivos, a contar da convocação. 

12.5 - As licitantes serão convocadas através do "chat mensagens" dd sistema eletrônico. 

12.6 . - ConstatadoS o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de 
• habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo pregoeiro. 

13.0 - DA HABILITACÃO: 

13.1 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 
comprobatórios de habilitação e qualificação: 

13.1.1 - Para Habilitação Jurídica: 

13.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.1.1.2 - ato cqnstitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente 
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso 
de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais 
administradores; 
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13.1.1.3 -. decreto de autorização 5  em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autonzação para funcionamento expedido pelo orgão 
competente quando a atividade assim o exigir 

13 1 1 4- declaração sobie Fmprgado Menor, conforme disposto no inciso V do art 
27 da Lei n° 8.666193.  

13.1.2 - Para Qualificação Eco 	ico-Financeira: 

13.1.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida 
pelo Cartório de Distribuição da sede .da licitante. 

13.1.2.2 - Balanço Patrimonial,e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprõvem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. O 
licitante deverá apresentar memória de cálculo, com uma casa decimal, desprezando-se as demais e 
com indicação do índice utilizado, devidamente. assinada por profissional de contabilidade, conforme 
Resolução CFC n° 560183. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 
exigência deste itein mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço 
Patrimonial levantado, conforme o caso; deacordo com a Lei 8.666 / 93. 

13.1.2.3 - A proponente deverá comprovar, mediante balanço, através de alteração 
contratual arquivada na junta comercial ou cartório competente, que possui patrimônio líquido 
equivalente a 10% do valor total estimado da contratação final, comprovada em relação à data da 
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a sua atualização para esta data, através do 1PC-
M (FGV). O licitante deverá apresentar memória de cálculo devidamente assinada por contador. 
conforme consta na Lei 8.666/93. 

13.1.2.4 - O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas e das de grande porte, tal 
qual definidas no art. 3° da Lei 11.63812007. serão publicadas em Diário Oficial e em outro de 
grande circulação, assim comô régistrado na Junta Comercial (Lei n° 6404/76); essas últimas e as 
companhias abertas deverão apresentar ainda, relatório de auditoria independente, cadastrada na 
CVM; as demais formas societárias, não enquadradas no art. 30 , da Lei 11.63812007, inclusive as 
microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do SIMPLES ou LUCRO PRESUMiDO são 
obrigadas a apresentarem ó balanço autenticado pelo órgão competente do Registro de Comércio 
(Decreto-Lei 48 6/69). 

13.1 .2.5  - A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
resultante da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG= 
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Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
SG= 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Circulante 
LC= -----------------------------  -  ----------------

-

----------------  
Passivo Circulante 

. 	

. 	 13.1.2.6- Somente serão consideradas habilitadas as empresas que obtiverem,, nos. 
índices acima, resultados maiores ou iguais do que 1,00 (um). Dos índices constarão apenas duas 

• 	casas decimais, desprezando-se as demais. 

13.1.2.7- Os índices acima deverão ser demonstrados (anexar memória de cálculo) pela 
licitante e assinado por profissional de contabilidade, constando o n.°  de registro no Conselho 
Regional de Contabilidade - CRC. 

13.1.2.8 - O licitante que apresentar um restiltado iguãi ou menor que um ( ~ 1) em 
qualquer dos índices LG, SG e LC, deverá comprovar que possui patrimônio liquido, ou capital 
social líquido, de 10% do valor estimado da contratação. 

13.1 -.3 - Para Regularidade Fiscal: 

13.1.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda; 

13.1.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo à sede da liéitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 

• 	
edital; 

13.1.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o INSS (certidão negativa de 
débito - CND) e o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no. 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

13.1,3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, 
Estadual. Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede  da licitante; 

13.1.4 - Pani Regularidade Fiscal Trabalhista: 	. 

13.1.4.1 - Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei no  12.440, de 07 de 
julho de 2011. 	 . 	 • 	 . 	 . 

• 	13.1.5 - Para Oualificação Técnica: 
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13.1..1 A Qúalificação Técnica será comprovada mediànte a apresentação de 
atestado fornecido porpessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o 
fornecimento, pertinente e compatível com o objeto da licitação, indicando que a licitante já prestou 
serviços com o quantitativo mínimo de 30 % (trinta por cento) de veículos previsto em cada item da 
licitação. 

13.1.5.1.1 - Para os efeitos do item 13.1..1_, considerar-se-á, no julgamento, a 
característica de os serviços de locação de veículos terem sido prestados concomitantemente ou não 
com os de mão de obra (motorista). 

13.2 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de copia autenticada, publicação em orgão da unprensa oficial ou ainda por meio de copia 
simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Superintendência Geral de Compras 
Centralizadas, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas 
perfeitamente legíveis. . . 

13.2.1 - Os documentos de. habilitação deverão estar com prazo vigente no momento, da 
licitação e da contratação. 

13.3 - Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer espiarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 
atendimento. 

13.4 - A falta de quálquer'. dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, 
sendo vedada, a concessão de prazo para complemnentação da documentação exigida para a 
habilitação. 

14.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEOUENO PORTE E COOPERATIVAS 

14.1 - O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às 
cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488. de 
15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

14.1.1 - Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas 
perderá o direito ao tratamento di feren ci ado. 

14.1.2 - Ao final da sessão pública de disputa de lances, terminado o tempo aleatório, o 
sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1 °  e 20 
do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 
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14.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situações em que as proposta apresentadas 
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando, esta for proposta de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.2.2 - Não ocorre empate quando a detentora'da proposta mais bem classificada 
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o 
pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 
12.3 e 13.0 deste edital. 

• 	
. 14.1.3 - Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o 

representante da empresa de' pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem 
classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance 
registrado para ó lote no prazo de cinco minutos. 

14.1.3.1 - Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor 
registrado no prazo acima indicado,, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser 
convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

14.1.3.2 - A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro 
apresentar lance inferior ao menor lance ofertado ná sessão de disputa será considerada arrematante 
pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na 'sala virtual, passando a correr o prazo de 04 
(quatro) dias para apresentação da documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme 
item 12.3 deste edital. 

14.1.3.3 - 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 serãoconsicerados inválidos. 

S 14.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem c1aificada, de licitante não enquadrado 
com6 microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, 
por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do 
empate de que trata esta cláusula 

• 	 14.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso 'da desclassificação de que trata o item 
anterior, a melhor proposta passa 'a ser a da próxima licitante não enquadrada corno microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2. 

14.1.4.2 - No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do "chat de 
mensagens". 
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14.1.4.3 - A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta 
inferior a então mais bern classificada, atraves do chat dc mensagens", sob pena de preclusão de seu 
direito. 

14.1.1.4 - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o 
seu direito de apresentar proposta inferior à mais bem classificada, terá, a partir da apresentação 
desta no "chat de mensagens", o prazo de 04 (quatro) dias para encaminhar a documentação de 
habilitação e proposta de preços, conforme item 12.3 deste edital. 

14.1.5 - O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte 
e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de 
cada pessoa jurídica. 

14.1.6— Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas 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. 

15.0 - DOS RECURSOS: 

15.1 - O licitante que desejar recorrer deverá manifestar essa intenção no prazo improrrogável 
de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do ato de declaração do vencedor do lote (item 
12.3).. 

15.1.1 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes 
classificados e desclassificados. 

15.1.2 - A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em campo específico • 
do sistema de licitações (sítio www.licitacoes-e.com.br ). 

15.1.3 - Decorridas as 24(vinte e quatro) horas para a manifestação de intenção de recurso, o 
licitante terá 03 (três) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil seguinte, para encaminhar a 
peça recursal. Os demais licitantes ficarão, desde logo, intim'ados a apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

15.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará decadência do direito de recurso. 

15.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos, meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

15.4 - Os recursos e ontra-razões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados ao 
pregoeiro e protocolados junto à Superintendência Geral de Compras Centraflzadas da Secretaria de 
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

Estado do PlanejalBento, Orçamento e Gestão - SGCC/SEPLAG, localizada na Rua Duque de 
Caxias n° 346— Bairro São José - CEP n°49015-320, nesta Capital, em dias úteis, no horário de 7 às 
13 horas, o qual deverá receber, examinar e submetê-los à autoridade competente que decidirá sobre 
sua pertinência O recurso e contra-razões devem fazer menção ao número do Pregão Eletrônico, 
número do processo e do órgão solicitante da licitação. 

15.5 - O recurso contra decisão do pregoeiro somente têm efeito suspensivo em relação ao(s) lote(s) 
objeto da contestação. 

15.6 - O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de 
aproveitamento. 

16.0 - DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGACÃO: 

16.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando não 
se realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Superintendente Geral de Compras• 
Centralizadas a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor. 

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) o(s) licitante(s) vencedor(es). 

16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do 
procédimento. 

17.0 - DA CONTRATACÃO: 

17.1 - A contratação será firmada pela Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão, corno 
contratante principal, e a anuência dos demais órgãos e entidades interessados no seu objeto, como 
órgãos contratantes, de modo que a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão exercerá a 
gestão do objeto contratual e o órgão contratante responsabilizar-se-á pelo acompanhamento da 
execução do contrato. 

17.1.1 - Será firmado Contrato com o licitante vencedor, o qual terá vigência de 12 (doze) 
méses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de. 
preços e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 57, Ilda Lei 8.666/93. 

17.1.2- a empresa deverá comparecer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato. 

17.1.3 - decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do comunicado 
oficial para assinatura do contrato, observado o disposto no § 1° do art. 64 da Lei 8.666193, e não 
tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará 
sujeita às penalidades previstas no item 23.0 deste edital. 
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17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do 
contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de 
manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no inciso XIII, do artigo 15, do Decreto Estadual 
n°  26.531/2009, com a convocação, do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta 
classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste edital. 

17.2.1 -- O disposto no subitem anterio.r poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do 
Contrato, observado as ofertas anterkrmente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame. 

17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões determinados pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratadõ, na 
forma do artigo 65 § 1° da Lei 0  8.666193. 

17.4 - Qualquer entendimento reieyante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por 
escrito e também integrará o Cõrflrato. 

17.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua resëisão, conforme disposto nos arts. 77 
e seguintes da Lei n°8.666/93. 

17.6 - A contratada deverá prestar gàrantiã contratual, no valor cõrrespondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato, podendo optar pr fiança-bancária, seguro-garantia ou caução em 
dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 56 1, II e HI da Lei 8.666/93. 

18.0 - DO EOUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

18.1 - O reequilíbrio economico-financeiro do contrato obedece as regras dispostas nos arts. 14-B a 
14-G da Lei n° 5.848/2006. 

18.2 - O reequilíbrio econômico-financeiro é limitado ao preço mínimo de mercado relativo ao 
objeto contratado. 

18.3 - Caso o preço passe a ser superior ao de mercado, impõe-se, como regra, a instauração de um 
novo processo licitatório, bem como a avaliação da oportunidade e conveniência da rescisão 
contratual. 

18.4 - O preço do Contrato, que concerne a custo "veículo", será reajustado com base na variação do 
IPCA, após cada 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta final na licitação; 

18.4.1. Os reajustes de preço serão formalizados por meio de simples apostilamento, de acordo 
com o disposto no art. 65, §8°, da Lei (Federal) n.° 8.666/93. 
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18.5 - O preço do Contrato, que concerne ao custo "mão de obra" será irreajustável; no entanto 
garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
nos termos do art. 65, II, "d" da Lei 8.666193, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo. 

18.6 - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a Administração poderá 
repactuar com o contratante, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas. 

19.0 - OBRIGACÕES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES CONTRATANTES 

• 	
19.1 - Compete aos Órgãos e Entidades Contratantes:. 

Assegurar 6 livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem 
necessários os serviços; 
Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 
Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 
contratados, determinando o que for necessário à regularizaçãõ das faltas ou irregularidades 
observadas; 
Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato; 
No ato da devolução dos veículos, a contratante deverá devolvê-los com o tanque cheio. 

20.0 - OBRIGACÕES DA CONTRATADA 

20.1 - Compete à Contratada: 

 Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital e 
discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

 Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 	. 

. 	 c) Prestar a garantia contratual; 
 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao órgáo ou entidade contratante ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o ácompanhamento pela Contratante; 

 Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial do Contrato 
firmado com a Contratante, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa 

• anuênciá do Contratante; 
1) Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

• 	 g) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los; 

h) Disponibilizar os veículos de acordo com os prazos descritos em seguida: prazo de 05 (cinco) 
dias para o início da prestação dos serviços de locação de veículos sob o regime de 
fretamento contínuo, contados a partir da solicitação formal da contratante. Esse prazo poderá 
ser estendido, caso haja uma justificativa formal e esta for aceita pela contratante. Os veículos 

• deverão estar com o tanque cheio (completo) no ato da entrega e/ou recebimento; 
'5 
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• i) Comunicar à contratante, quando da transferência e/ou retirada e substituição de motoristas 
dos itinerários ou dos serviços; 
Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos passageiros, bem 
como cumprir a legislação de transito e de trafego rodoiario, 
Obedecer na execução e desenvolvimento dó seu trabalho, as determinações da Lei n.° 6.514, 
de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela Portarian.° 3.214, de08 de junho de 1978. 
do Ministério dó Trabalho e suas alterações, além de outra legislação técnica vigente e as 
normas e procedimento internos da contratante, de engenharia de segurança, medicina e meio 
ambiente do trabalho, que sejam aplicáveis à execução específica da atividade, apresentando: 
Cópia dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e de Prevenção 
dos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as Normas regulamentadoras n.° 07 e 09. 
respectivamente, da Portaria n.° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e 
da Previdência Social, conform.e determina a Lei Fêderaln.° 6.514, de 22 de dezembro de 
1977 e iistalando e mantendo os. Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. 
considerandó o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento da 
legislação em vigor; 

1) Arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes e demais suprimentos e lavagem 
de veículos, nedessários ao fiel cumprimento do objeto sob o contrato. 
Realizar manutenção preYentiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de acordo 
com as especificações do fabricante, mantendo ôs veículos em perfeitas condições de 
segurança, limpeza e higiene; 
Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo de abalroamento. 
reparos mecânicos, má conservação, sem condições de segurança, higiene ou limpeza. A 
contratante poderá inspecionar regularmente os veículos e, se constatar alguma 
irregularidade, notificará a Contratada; 
Substituição do veículo, avariado, danificado ou que apresente defeito, pela contratante, no 
prazo máximo de 01 (um) dia útil, a partir do recebimento da notificação; 
Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando à contratante os motoristas com funções legalmente registradas em suas 
carteiras de trabalho, com experiência mínima de 1 (um) ano na função; 
Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho e 
comprometer-se que os mesmos manterão o devidQ respeito e cortesia, no relacionamento 
com o pessoal da contratante, observando o controle do regimento do trabalho e descanso dos 
motoristas, acompanhando e comprovando sua saúde física e mental; 	 - 
Não permitir que quãlquer motorista se apresente ao serviço com sinais de embriaguez ou sob 
efeito de substância tóxica; 
Providenciar treinamento e reciclagens necessários para garantir a execução dos trabalhos 
dentro dos níveis de qualidade desejados;. 
Efetuar a substituição do motorista, de imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a 
prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 
Manter controle de frequência/pontualidade, de seus empregados; 
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Fornecer uniformes e complementos adequados para o de 1senvolvimento das atividades, 
submetidos previamente à aprovação da contratante. Os custos de qualquer um desses itens 
de uniforme e equipamentos não poderão ser repassados aos seus empregados; 
Assegurar q'ue todo o empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza 
grave não deverá ser mantido em serviço; 
Atender, de imediato, as solicitações da contratante quanto às substituições de empregados 
não qualificados ou entendidos como, inadequados para a prestação dos serviços; 
Comunicar à contratante toda vez que ocorrer afastamento, substituição ou inclusão de 
qualquer elemerto da equipe que esteja prestando serviços à contratante. No caso de 
substituição ou inclusão, a contratada anexará os respectivos currículos, ficando a cargo da 

•
contratante aceitá-los ou não; 
Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais causados aos veículos ou bens de 
terceiros, inclusive franquia do seguro completo, bem como danos pessoais aos seus 
ocupantes ou a terceiros, de sua responsabilidade quando o motorista do veículo for 
funcionário da contratada; 

aa) Responsabilizar-se èivil o criminalmente pelos danos causados à contratante ou a terceiros, 
decorrentes da execução do contrato; 

bb) Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito (quando o motorista do veículo for 
funcionário da empresa);. 

cc) Disponibilizar veículos e empregados em quantidade necesária para garantir a prestação dos 
serviços nos horários contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

dd) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições que culminaràm em sua habilitação/qualificação na fase da 
licitação; 	. 	 . 

ee) Fazer seguro e manter as apólices vigentes dos seguros do casco, contra terceiros e danos 
pessoais; 

fi) Manter coberto por apólices os seguros legalmente obrigatórios; 
gg) Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à çontratante, através do líder ou 
• diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que por ventura possam prejudicar o bom 

. 	 andamento oi o resultado final dos serviços; 
hh) Apresentar à contratante, quando exigido comprovante de pagamento de salários, apólices de 

seguros contra acidente de trabalho e apólices de seguro completo e contra terçeiros danos 
pessoais, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos seus 
empregados que estejam ou tenham estado a serviço da contratante, por força deste contrato; 

ii) Comprovar formação técnica e específica dos motoristas dos veículos, através da habilitação 
pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de trânsito regulamentadas pelo 
DENATRAN e DETRAN; 

jj) Apresentar Certidão negativa de IPVA, para todos os veículos locados; 
kk) Os veículos deverão ser trocados por novos, nas mesmas condições inicialmente dispostas 

para contratação, assim que completarem 2 anos de uso ou alcançarem a marca de 100.000 
(cem mil) quilômetros percorridos, o que ocorrer primeiro; 

11) Providenciar o licenciamento e o emplacamento dos veículos exclusivamente no 
Departamento Estadual de trânsito de Sergipe DETRAN/SE. 

17. 
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21.0 - DA PRESTACÃO DOS SERVIÇOS,. 

21.1 - Os SERVIÇOS serão prestados çonforme projeto básico anexo 1 deste edital. 

21.2 - A realização do serviço da presente licitação dar-se-a de acordo com art 73 inciso 1 alineas 
"a" e "b" da lei n° 8666193. 

21.3 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade 
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

22.0 - DO PAGAMENTO: 	 . 

22.1 - Os pagamentos serão realizados de forma indçpendente por cada órgão contratante; 

22.2 - O pagamento será efetuado mensalmente, após liquidação da despesa por meio de crédito em 
conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 
mediante a apresentação 'de  Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada e atestada pelo setor 
responsável pelo acompanhamento ê fiscalização de cada órgão contratante; 

22.2.1 - A contratante reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, do recibo ou 
da fatura para posterior recolhimento à Previdência Soca1, conforme artigo 112. da Instrução 
Normativa RFB no. 971, de 13 de novembro de 2009. 

22.3 - Cabe ao Estado de Sergipe promover a retenção do ISSQN nos casos previstos na legislação 
do município competente para arrecadação do tributo. 

22.4 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de 
cobrança, prova de regularidade perante, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, perante o 
FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do contratado. 

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

22.6 - Caso se faça necessária 'à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do 
contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva re-
apresentação. 

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

22.8 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor - INPCIIBGE. 

23.0 - SANCÕES ADMINISTRATIVAS 
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23.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade dá sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou aprësentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a 
proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, 
garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições do Decreto Estadual no 

24.912/07: 

23.1.1 - advertência; 

23.1.2 - multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 
sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado; 

h) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor totl ou parcial da obrigação não 
cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento 
equivalente; 

2.3.1.3 - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe, pelo prazo de até .  5 
(cinco) anos; 

23.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

§ 10 O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de 
conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

- 	§ 2° A contagem do período dú atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia 
útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

24.0 - DISPOSICÕES FINAIS: 

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a SEPLAG 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provqcação mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

24.2 - Os proponenes assumem todos os custos de preparaçãõ e apresentação de suas propostas e o 
Estado.de Sergipe não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitiiiüdade das informações prestadas e dos 
documentos apresentadõs em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contitlas implicará imediata desclassificação do 
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proponente que o tiver aprésentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os pratos em dias de expedientes na Secretaria 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, com exceção ao tópico 15.1 deste Edital, de forma 
que, caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sábado ou feriado, ainda assim, 
contará para os fins legais. 

24.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

24.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possívél a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 

24.8 - As normas que dÍsciplinani este Pregão serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da 
disputa entre os propõnentes, desde 'que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

24.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser cornunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado. 

24.10 - A participação do proponente nesta licitação impliça a aceitação de todos os termos deste 
edital. 

24.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos 
licitantes do pregão eletrônico. 

24.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições 
constantes dos Decretos e Leis citadas no preâmbulo deste edital. 

24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será 
o da Comarca de Aracaju/SE. 

24.14 - Constitui parte integrante deste edital: 

24. 14.1 - Anexo 1- Termo de Referência; 
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24:14.2 - Anexo II - Projeio Básico; 

24.14.3 - Anexo III - Minuta do Contrato. 

24.14.4 - Anexo IV - Planilha de Composição de Custos. 

• 	 AracajulSE, 09 de setembro de.20 14. 

WELLINGTON MELO 
•PREGOEIRO/SEPLAG 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxiza n°346 - Bairro São José - CEP: 49.0I5-320 AracajulSE 

Fax: (0xx79)-3226-2246. 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 

1.0 - DO OBJETO: Contratação centralizada de empresa especializada para prestação de serviços 
de locação de veículos de representação funci6nal, sob regime de fretamento contínuo, para os 
Órgãos e Entidades integrantes do Poder Executivo do Governo de Sergipe. 

LOTE 01 

iteni Obieto E intludc Quant. 
Valor 

Mena1 

VEÍCULO TIPO SEI)AN DE LUXO NO MtNIMO 1.6, MOVIDO 
A GASOLINA E/OU FLEX COM MOTORISTA, CONTENDO AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
COR PRETA OU PRATA; 
AR CONDICIONADO; 
PELÍCULA NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO; 
VIDROS ELÉTRICOS NAS QUATRO PORTAS; 

01 DIREÇÃO HIDRÁULICA; Unid 
NO MINIMO 2 AIR-BAGs; 
CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS MÍNIMA; 
05 PORTAS (04 PORTAS MAIS PORTA MALAS); 
RÁDIO COM CD PLAYER E MP3 INTEGRADOS; 
RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS; 
RODAS DE LIGA LEVE; 
FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS E COM SISTEMA DE 
ABS.  
VEÍCULO TIPO SEDAN DE LUXO NO MÍNIMO 1.6, MOVIDO 
A GASOLD4A E/OU FLEX SEM MOTORISTA, CONTENDO AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 
COR PRETA OU PRATA; 
AR CONDICIONADO; 
PELÍCULA NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO; 
VIDROS ELÉTRICÕS NAS QUATRO PORTAS; 

0 
DIREÇÃO HIDRÁULICA; Unid. 

30 
NO MÍNIMO 2 AIR-BAGs; 
CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS MÍNIMA; 
05 PORTAS (04 PORTAS MAIS PORTA MALAS); 
RÁDIO COM CD PLAYER E MP3 INTEGRADOS; 
RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS; 
RODAS DE LIGA LEVE 
FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS E COM SISTEMA DE 
ABS.  
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LOTE 02 

Item Objeto Unidade Quant Valor.  
Mensal 

VEÍCULO EXECUTIVO TIPO SEDAN NO MÍNIMO 2.0, 
MOVIDO À GASOLINA E/OU FLÊX, ANOIMOD. » NÃO 
INFERIOR A 2014, ZERO KM COM MOTORISTA, CONTENDO 
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
COR PRETA; 
AR CONDICIONADO; 
PELÍCULA NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO; 
VIDROS ELÉTRICOS NAS QUATRO PORTAS; 
DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA; 

01 NO MÍNIMO 2 AIR-BAGs: 
Unid. 10  

CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS MÍNIMA 
05 PORTAS (04 PORTAS MAIS PORTA MALAS); 
RÁDIO COM CD PLAYER E MP3 INTEGRADOS; 
RETRO VISORES EXTERNOS ELÉTRICOS; 
RODAS DE LIGA LEVE; 
FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS E COM SISTEMA DE 
ABS; 
CAMBIO AUTOMÁTICO.  
VEÍCULO EXECUTIVO TIPO SEDAN NO MÍNIMO 2.0, 
MOVIDO À GASOLINA E/OU FLEX, ANOIMOD. NÃO 
INFERIOR A 2014, ZERO KM SEM MOTORISTA, CONTENDO 
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
COR PRETA; 
AR CONDICIONADO; 
PELÍCULA NOS VIDROS LATERAIS E TRASETRO; 
VIDROS ELÉTRICOS NAS QUATRO PORTAS 
DTREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA; 

02 NO MÍNIMO 2 AIR-BAGs: 
ni. U d 30 

CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS MÍNIMA 
05 PORTAS (04 PORTAS MAIS PORTA MALAS); 
RÁDIO COM CD PLAYER E MP3 INTEGRADOS; 
RETRO VISORES EXTERNOS ELÉTRICOS; 
RODAS DE LIGA LEVE; 
FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS E COM SISTEMA DE 
ABS; 
CAMBIO AUTOMATICO.  

1. 1 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado 
do sistema eletrônico com o VALOR MENSAL dos serviços. 

1.2 - Para os itens 01 do lote 01 e do lote 02 (veículos com motorista), após o encerramento da 
sessão de disputa, todos os licitantes participantes, independente da ordem de classificação, 
devem encaminhar, para o e-mail do pregoeiro (indicado na ia folha deste edital), planilhas de 
custos atualizadas com os valores das propostas efetuadas, de acordo com o modelo previsto no 
Anexo IV deste edjtal. 
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1.3 - Nos preços propostos devero estar incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao 
cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de qualquer natureza, 
impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e previdenciários. 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxias n °346 - Bairro São José - CEP: 49.015-32() - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79)-3226-2246. 
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ANEXO II— PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO: O presente projeto básico tem por objeto a contratação centralizada de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação de veículos de representãção funcional, sob 
regime de fretamento contínuo, para os Órgãos e Entidades ititegrantes do Poder Executivo do 
Governo de Sergipe. 

LOTE 01  
T. 

ESPEI IFI( ( ÔES MINIM.S  
1 VEICULO TIPO SEDAN DE LUXO NOÍNIMO 1.6, MOVIDO A 	 lo 

GASOLINA E/OU FLEX COM MOTORISTA, CONTENDO AS 
• 	 SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

COR PRETA OU PRATA; 
AR CONDICIONADO; 
PELÍCULA NOS. VIDROS LATERAIS E TRASEIRO;' 
VIDROS ELÉTRICOS NAS QUATRO PORTAS; 
DIREÇÃO HIDRÁULICA; 
NO MÍNIMO 2 AIR-BAGs: 
CAPACIDADE PARA 05 PAS SAGEIROS MÍNIMA 
05 PORTAS (04 PORTAS MAIS PORTA MALAS); 
RÁDIO COM CD PLAYER E MP3 INTEGRADOS; ' 
RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS; 
RODAS DELIGA LEVE; 
FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS E COM SISTEMA DE ABS.  

,. 	
2 VEÍCULO TIPO SEDAN DE LUXO NO MÍNIMO 1.6, MÕVIDO. A ' 	30 

GASOLiNA E/OU FLEX SEM MOTORISTA, CONTENDO AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
COR PRETA OU PRATA; 
AR CONDICIONADO; 	 . 
PELÍCULA NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO; 
VIDROS 'ELÉTRICOS NAS QUATRO PORTAS; 
DIREÇÃO HIDRÁULICA; 
NO MÍNIMO 2 AIR-BAGs:  
CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS MÍNIMA 
05 PORTAS (04 PORTAS MAIS PORTA MALAS); 
RÁDIO COM CD PLAYER E MP3 INTEGRADOS; 
RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS; 
RODAS DE LIGÃ LEVE; 
FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS E COM SISTEMA DE ABS.  
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LOTE 02  

1 ' 	 ' IIMMAS 
VEICULO EXECUTIVO TIPO SEDANNO MINIMO 2.0, MOVIDO A 	10 
GASOLINA E/OU FLEX., ANOJMOD. NÃO INFERIOR A 2014, ZERO KM 
COM MOTORISTA, CONTENDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
COR PRETA; 
AR CONDICIONADO; 
PELICULA NOS VIDROS 1 ATERAIS E TRASEIRO 
virrnos ÉLÉTRJCOS NAS QUÃTRÓ PÓRTAS; 
DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA; 
NO MÍNIMO 2 AIR-BAGs: 
CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS MÍNIMA 
05 PORTAS (04 PORTAS MAIS PORTA MALAS):, 
RÁDIO COM CD PLAYER E MP3 INTÉGRADOS; 
RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS; 
RODAS DELIGA LEVE; 
FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS E COM SISTEMA DE ABS; 
CÂMBIO AUTOMÁTICO.  

2 VEÍCULO EXËCUTTVO TIPO SEDAN NO MÍNIMO 2.0, MOVIDO À 	30 
GASOLINA E/OU. FLEX, ANO/MOD. NÃO INFERIOR A 2014,ZERO KM 
SEM MOTORISTA, CONTENDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
COR PRETA; 
AR CONDICIONADO; 
PELÍCULA NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO; 
VIDROS ELÉTRICOS NAS QUATRO PORTAS 
DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA; 
NO MÍNIMO 2 AIR-BAGs: 
CAPACIDADE PARA 05 PAS.SAGEIROS MÍNIMA 
05 PORTAS (04 PORTAS MAIS PORTA MALAS); 
RÁDIO COM CD PLAYER E MP3 INTEGRADOS; 
RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS; .. 
RODAS DE LIGÀ LEVE; 
FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS E COM SISTEMA DE ABS; 
CÂMBIO AUTOMÁtICO, 

2. FINALIDADE: Garantir a prestação de diversos serviços da Administração Pública do Poder 
Executivo do Estado Sergipe que necessitam do uso de veículos automotivos de representação 
funciônal, destinados exclusivamente, conforme o Art. 50  do Decreto 26.651/09, aos Secretários de 
Estado e equiparados (Procurador-Geral do Estado, Defensor Público-Geral do Estado, Secretário-
Chefe da Controladoria Geral do Estado, Secretário Especial da Articulação Política e das Relações 
Institucionais, Secretário-Chefe do Escritório de Representação do Estado de Sergipe em Brasília) e 
também ao Chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado, Comandante-Geral da Policia Militar e 
Comandante-Geral do Corpo de Bõmbeiros Militar. 
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações; Lei Federal n° 
10.520102 e Lei Estadual n° 5.848/06 e posteriores alterações. : 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

• 4.1 As propostas deverão conter a marca, bem como as referências, incluindo as especificações 
descritas no objeto, os equipamentos de série e os opciónais de série disponibilizados. 

4.2 O julgamento das propostas efetuar-se-á pelo critério de "menõr preço por lote", podendo a 
Administração negociar diretamente com o proponente que tenha apresentado o menor valor por lote, 
para que seja obtido preço melhor. 

4.3 O quantitativo de veículos disposto em cada Lote é meramente estimativo, sendo locado 
conforme a necessidade do .Órgão/Entidade. 

4.4 A empresa vencedora de cada lote será responsável pelas despesas com Seguro, Manutenção, 
Multas (quando o motorista for funcionário da empresa) e Seguro Obrigatório. 

4.5 Toda a despesa com combustíveis será por conta do .ÓrgãolEntidade Contratante. 

CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

5.1 TIPO DE VEÍCULO 

5.1.1 Todos os veículos deverão ser padronizados, ou seja: deverão, apresentar as mesmas 
características, marcas, modelos e de cor preta ou prata para o lote 01 e preta para o lote 02. 

Ó 
• 5.2 TIPO DE COMBUSTÍVEL E TEMPO DE USO 

•5.2.1 Os veículos referentes aos Lotes 01 e 02 deverão ser zero quilômetro e movidos a gasolina 
e/ou flex. 

5.3 FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM 

5.3.1 No haverá franqúia de quilometragem, todos os veículos terão quilometragem livre. 

5.4 TIPO DE FRETAMENTO 

5:4.1 Os veículos dos Lotes 01 e 02 serão locados sob o regime de fretamento contínuo. 
5.5 JORNADA DE TRABALHO 

5.5.1 Emre1aão aos Lotes 01 e 02 os veículos com motoristas térão uma jornada de trabalho de. 
08 heras diárias, de07:00 às 17:00 horas, cõm intervalo de 02 horas de segunda à sextafeira, sendo a 
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empresa vencedora responsável por arcar com as despesas referentes a motoristas, manutenção e 
multas, seguros, seguro completo. '. 	

. . 

5.5.2 Quando as atividades excederem a jornada de trabalho diária, desde que seja comprovada 
que essa eventualidade tenha ocorrido em razão de serviços solicitados pela CONTRATANTE, a 
CONTRATADA poderá requisitar o pagamento das horas-extras devidas, conforme valores e 
condições estabelecidos na legislação trabalhista vigente, quando os serviços forem devidamente 
atestados pelo ÓrgãolEntidade Contratante. 

6. DÕ PREÇO E DAS CONDIÇÕES DË PAGAMENTO 

6A Os pagamentos serão realjzados de forma independente por cada órgãos contratante. 	. 

6.2 O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente 
indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo, de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação de 
Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada e atéstada pelo setor responsável pelo acompanhamento 
e fiscalização de cada órgão contratante. 

6.3 Parà fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o documento de 
cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, perante o 
FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipal do. domicílio do contratado e certidão negativa de 
débitos trabalhistas. 

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

6.5 Caso se faça necessária à reapresenta.ção dc qualquer Nota Fisçal/Fatura por culpa do contratado, 
o prazo previsto no item 7.2 reiniciar-se-á a çontar da data respectiva re-apresentação. 

6.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antècipado. 	 . 	
. 

6.7 O valor contratado para cada Lote é meramente estimativo, estando a Administração desobrigada 
de requisitar, enquanto viger o contrato, o número total de veículos indicado no edital. 

6.8 A Contratada, mesmo após. a. celebração do instrumento contratual, tem apenas uma expectativa 
de prestação dos serviços, sej a de forma parcial ou total. 

6.9 O pagamento dos serviços sujeitar-se-á à efetiva prestação destes, isto é. a Administração não 
está obrigada ao pagamento do valor integral mensal caso os serviços não sejam também prestados 
em sua totalidade, de modo que a Administração poderá pagar frações do valor da franquia mensal 
de acordo com os serviços prestados e em observância à carga horária destes. 

6.10 Nos contratos referentes a veículos sem motorista, 	preço será reajustado, com base na 
variação do IPCA, após cada 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta final na 
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licitação. Já nos contratos que envolvam motorista, a locação do bem é passível de reajuste e os 
serviços de mão de obra são passíveis de repactuação. 

6.11 Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, nos termos do art. 65, H, "d" da Lei 8.666/93, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo. 

6.12 Cabe ao estado de Sergipe promover a retenção do ISSQN nos casos previstos na legislação do 
município• competente para arrecadação do tributo. 

OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES CONTRATANTES 

9 7.1 Compete aos Órgãos e Entidades Anuentes ao contrato: 

7.1.1 Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem 
necessários os serviços. 

7.1.2 Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços, nos termos do art.67 da Lei n° 8.666193. 

7.1.3 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 
contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 
observadas. 

7.1.4 Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no contrato 

7.1.5 No ato da devolução dos veículos, a contratante deverá devolvê-los com o tanque cheio. 

OBRIGAÇÕES DA ÇONTRATADA 

' 	8.1 Compete à Contratada: 

8.1.1. Em cumprimento às suas obrigações, cabem à CONTRATADA, além das obrigações 
constantes das Condições da Prestação de Serviços e daquelas estabelec,idas em lei, em especial as 
definidas nos diplomas Federal e Estadual sobre licitações: 

Executar o serviço objeto deste Projeto em estrito acordo com as disposições do Edital e 
discriminação da proposta; 

Responsabilizar-se pelos danos causados diretarnenté ao órgão ou entidade contratante ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidadé a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial do Contrato 
firmado com a Contratante, bem, como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa 
anuência do Contratànte; 
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Designar preposto para atender ao5 chamados e exigênciasda Contratante; 

Responsabilizar-e integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente, ou quaisquer outros que vieremasubstituí-los, alterá-los ou complementá-los; 

Disponibilizar os veículos de acordo com os prazos descritos em seguida: prazo de 05 (cinco) 
dias para o início da prestação dos serviços de locação de veículos sob o regime de 
fretarnento contínuo, contados a partir da solicitação formal da CONTRATANTE. Esse prazo 
poderá ser estendido, caso haja urna justificativa formal e esta for aceita pela 
CONTRATANTE. Os veículos deverão estar com o tanque cheio (completo) no ato da 
entrega e/ou recebimento; 

g Comunicar ,à CONTRATANTE, quando da transferência e/ou retirada e substituição de 
motoristas dos itinerários ou dos serviços; 

h.. Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos passageiros, bem corno 
cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviário; 

Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as determinações da Lei n.° 6.514, 
de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria n.° 3.214, de 08 de junho de 1978, 
do Ministério do Trabalhõ e suas alterações, além de outra legislação técnica vigente e as 
normas e procedimento internosda CONTRATANTE, de engenhãria de segurança, medicina 
e meio ambiente do trabalho, que sejam aplicáveis à execução específica da atividade, 
apresentando: Cópia dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e 
de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as Normas regulamentadoras 
n 07 e 09, respectivamente, da Portaria n.° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social, conforme determina a Lei Federal n.° 6.514, de 22 de 
dezembro de 1977 e instalando e mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - CIPA, considerando o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel 
cumprimento da legislação em vigor; 	 - 

Arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes e demais suprimentos e lavagem 
de veículos, necessários ao fiel cumprimento do objeto sob o contrato. 

Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de acordo 
com as especificações do fabricante, mantendo os veículos em perfeitas condições de 
segurança, limpeza e higiéne; 

Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo de abalroamento, 
reparos mecânicos, má conservação, sem condições de segurança, higiene. ou limpeza. A 
CONTRATANTE poderá inspecionar regularmente os veículos e, se constatar alguma 
irregularidade, notificará a Contratada; 
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Substituição do veículo, avariado, danificado ou• que apresente defeito, pela 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, a partir do recebimento da 
notificação; 

Selecionar e preparar rigorosamente seus empiegádos que irão prestar os serviços, 
encaminhando à CONTRATANTE os motoristas com funções legalmente registradas em 
•suas carteiras de trabalho, com experiência mínima de 1 (um) ano na função; 

Responsabilizar-se pela disciplina de seus empiegados durante a jornada de trabãlho e 
comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, no relacionamento 
com o pessoal da CONTRATANTE, observando o controle do regimento do trabalho e 
descanso dos motoristas, acompanhando e comprovando sua saúde física e mental; 

Não permitir que qualquer motorista se apresente ao serviço com sinais de embriaguez ou sob 
efeito de substância tóxica; 

Providenciar treinarnento e reciclagens necessários para garantir a execução dos trabalhos 
dentro dos níveis de qualidade desejados; 

Efetuar a substituição do motorista, de imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a• 
• prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

Manter controle de frequência/pontualidade, de seus ernprega4os; 

Fornecer uniformes e complementos adequados para o desenvolvimento das atividades, 
• submetidos kreviamente à aprovação da CONTRATANTE. Qs custos de qualquer um desses 

• itens de uniforme e equipamentos não poderão ser repassados aos seus empregados; 

S 	u. Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza 
grav.e não deverá ser mantido em serviço; 

Atender, de imediato, as solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições de 
empregados não qualificados ou entendidos como ina&quados para a prestação dos serviços; 

Comunicar à CONTRATANTE toda vez que ocorrer afastamento, substituição ou inclusão de 
qualquer elemento da equipe que esteja prestando serviços à CONTRATANTE. No caso de 
substituição ou inclusão, a CONTRATADA anexará os respectivos currículos, ficando a 
cargo da CONTRATANTE aceitá-los ou não; 

Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais causados aos veículos ou bens de 
terceiros, inclusive franquia do seguro completo, bem como danos pessoais aos seus 
ocupantes ou a terceiros, de sua responsabilidade quándo o motorista do veículo for 
funcionário da CONTRATADA; 
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Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causadós à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes da execução do contrato; 

Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito .(quando o motorista do veículo for 
funcionário da empresa). 

aa. Disponibilizar veículos e empregados em quantidade necessária para g&antir a prestação dos 
serviços nos horários contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

bb. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigtções 
assumidas, todas as condi.ções que culminaram em sua habilitação/qualificaçãõ na fase da 
licitação; . . . . . .. . 

cc. Fazer seguro e manter as apólices vigentes dos seguros do casco, contra terceiros e danos 
pessoais; 

dd. Manter coberto por apólices os seguros legalmente obrigatórios; 

ee. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à CONTRATANTE, através do 
líder ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que por ventura possam prejudicar o 
bom andamento ou o resultado final dos serviços; 

ff. Apresentar à CONTRATANTE, quando exigido comprovane de pagamento de salários, 
apólices de seguros contra acidente de trabalho e apólices de seguro completo e contra 
terceiros danos pessoais, quitaçãõ de .suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas 
aos seus empregados que estejam ou tenham estado a serviço da CONTRATANTE, por força 
deste contrato; 

gg. Comprovar formação técnica e específica dos motoristas dos veículos, através da habilitação 
pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de trânsito regulamentadas. pelo - 
DENATRAN e DETRAN: 

hh. Apresentar CertiIão negativa de IPVA, para todos os veículos locados. 

ii. Os veículos deverão ser trocados por novos, nas mesmas condições inicialmente dispostas 
para contratação, assim que completarem 2 anos de uso ou alcançarem a marca de 100.000 
(cem mil) quilômetros percorridos, o que ocorrer primeiro. 

10. OBRIGAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA—GERAÇ DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

(UNIDADE GESTORA DO CONTRATO). 

9.1 Nomear e destacar equipe, composta por servidores que detenham conhecimento do negócio e 
dos perímetros alvo do projeto. 
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9.2 Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execução dos serviços ora contratados, 
definindo as prioridades e regras de atendimento às localidades e aos usuários, bem como os prazos e 
etapas para cumprimento das obrigações. 

10. GARANTIA CONTRATUAL 

10.1 A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou caução em dinheiro ou 
em títulos da dívida pública, conforme art. 56 L II e 1H da Lei 8.666/93. 

I.A garantia, com validade de 03 (três) meses após o término da vigência contratual, deve ser 
renovada a cada prorrogação efetivado no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei 8.666193. 

A garantia Somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as 
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. 

Caso o pagamento das verbas rescisórias, não ocorra até o fim do segundo mês após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas 
verbas trabalhistas diretamente pela Administração. 

11. DO PRAZO CONTRAFUÃL . . 

II .1. O instrumento contratual terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 
para a Administração, na foÈrna do art. 57, II da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações.. 

12. FISCALIZAÇÃO 

12.1 A fiscalização e o Açompanhamento se darão em conformidade com o Decreto Estadual n° 

23.151105

e de responsabilidade específica de cada Orgão.IEntidade Aderente, que designará 
servidor para fiscalizar e acompanhar a execução de sua cota-parte no contrato, quando do 
encaminhamento do Termo de Adesão a CONTRATADA. 

12.2 À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificár a conformidade da execução do 
contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade 
desejada. 

12.3 'A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTEI não exonera nem diminui a completa 
responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas 
contratuais. 
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• 	 , 	ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJÁMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

ANEXO III— MINUTA DE CONTRATO O  

PREGÃO ELETRÔNICO N °  309/2014 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRÀTANTE 

ESTADO DE SERGIPE, ATRAVÉS »A (ORGÃO ÇONTRATANTE) ÓRGÃO 
INFEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DE SERGIPE. 
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXX CIDADE: ARACAJU. UF.: SERGIPE 
CNPJ N° XXXXXXXXXXXX  
REPRESENTANTE 	LEGAL 
xXXxxxXXxXXx 

NOME: XXXXXXXXXXXX 

ESTADO C1VIL XXXXXX '  PROFISSÃO: XXXXXXX 
CPF N.° XXXXXXX 	 . 	IRG N. IXXXXXXX. 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

RAZÃO SOCIAL:  
ENDEREÇO:  
TELEFONE:  
N° DO CNPJ:  

N° DA 11S. ESTADUÁL:  
REPRESENTANTE 

LEGAL:  
N°DOCPF:  

N° DA CART. 
IDENTIDADE: 	.. .. 

O presente contrato está de acordo com 'a Lei ri 0  8.666193 e sua legislação suplementar, regendose 
pelas cláusulas e condições 'seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (alt 55, inciso 1, da Lei n° 8.666/93). 

O presente Contrato tem por objeto a contratação centralizada de empresa 
especializada para prestação de serviços de lõcação de veículos de representação funcional, sob 
regime de fretamento contínuo, para os Órgãos e Entidades integrantes do Poder Executivo do 
Governo de Sergipe, conforme especificações detalhadas constantes nos Anexos 1 e II do Edital 
referentes ao Pregão n° 114, os integrantes a este independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTACO DOS SERVÏCOS (art. 55. 'inciso II, da 

Lei n° 8.666/93). 

34 
Supenntendncia Geral de Compras Ceinralizadas - SGC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro São José - CE?: 49.015-320 - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79)-3226-2246. 

1 



1. 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

Os serviços serão prestados conforme descrição do projeto básico e o disposto 
na cláusula quinta deste instrumento. 

CLÁÜSULA TERCEIRA - DO PRECO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, 
da Lei n° 8.666193). 

O valor total do contrato. é de R$ XXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXX). A contratante somente pagará à contratada pela efetiva execúção dos 
serviços, após liquidação da obrigação. 

§ 1° -.0 pagamento sçrá efetuado mensalmente, até o quinto dia útil do mês, 
. após liquidaçãó, da despesa por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) 

vencedor(es), mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor 
responsável pelo recebimento. 

§ 2° - A contratante reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, 
do recibo ou da fatura para posterior recolhimento à Previdência Social, conforme artigo 112 da 
Instrução Normativa RFB no. 971, de 13 de novembro de 2009. 

§ 3° Cabe ao Estado de Sergipe promover a retenção do ISSQN nos casos 
previstos na legislação do município competente para arrecadação do tributo. 

§ 4° - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente 
com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Ihstitutõ Nacional do Seguro Social 
- INSS, perante o FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipal do domkiio do contratado. 

§ 5° - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver 
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

§ 6° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

§ 70 - o preço do Contrato, que concerne a custo "veículo", será reajustado 
com base na variação do IPCA, após cada 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da 
proposta final na licitação; 

§ 8° - Os reajustes de preço serão formalizados por meio de simples 
apostilamento, de acordo com o disposto no art. 65, §8°, da Lei (Federal) n.° 8.666/93. 

§ 
90 - o preço do Contrato, que conceme aO custo "mão de obra", será 

irreajustável, no entanto garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, "d" da Lei 8.666/93, a ser efetivado por meio de• 
Termo Aditivo. 
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§ 100 - Nos casos eni que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a 
Administração poderá repactuar com o contratante, com vistas à obtenção de preços e condições 
mais vantajosas. 

§ 110 - No caso 'de a&áso,de pagamento, será utilizado, para atualização do 
valor mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 
INPC/IBGE. 

CLÁUSULA OUARTA - DA VIGÊNCIA (ArL 55, inciso IV, da Lei n° 8.666I93). 

Srá firmado Contrato com o licitante vencedor, o qual terá vigência de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, na.forma do art. 57, II da Lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA qUINTA - .DA EXECUCÂO DO CONTRATO: 

Os serviços serão prestados nas datas e horários definidos no projeto básico, 
nas condições estipuladas nos termos de referência e no projeto básico, bem como, supletivamente, 
na proposta de preços. 

§ 1° - O seu, recebimento dar-se-á de acordo com o art 73 incisos 1 e II, "a" e 
Em 

§ 2° - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui 
a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contratô. 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n. O  8.666193). 

As despésas com o pagamento do referido objeo correrão por conta das 
respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e das entidades que a ele aderirem mediante Termo de 
Anuência específico. 

CLÁUSULA SÉTiMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso 
VII e XIII, da Lei n° 8.666193). 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital..e 
discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 
Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
Prestar a garantia contratual; 
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 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao órgo ou entidade contratante ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fisçalização ou ç acompanhamento pela Contratante; 

 Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial do Contrato 
firmado com a Contratante, bem como a fusão, cisão ou incorporação', sem prévia e expressa 
anuência do Contratante; 

• 	 O Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 
• 	 g) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los; 
 Disponibilizar os veículos de acordo com os prazos descritos em seguida: prazo de 05 (cinco) 

dias para o início da prestação dos serviços de locação de veículos sob o regime de 
. -fretarnento contínud, contados a partir da solicitação formal da contratante. Esse prazo poderá 

ser estendido, caso haja uma justificativa formal e esta for aceita pela contratante. Os veículos. 
deverão estar com o tanque cheio (completo) no ato da entrega e/ou recebimento; 

 Comunicar à contratante, quando da transferência e/ou retirada e substituição de motoristas 
dos itinerários ou dos serviços; 	 . 

 Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos passageiros, bem 
como cumprir 'a legislação de trânsito e de tráfego rodoviário; 

 Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as determinações da Lei n. °  6.514, 
de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria n.° 3.214, de 08 de junho de 1978, 
dó Ministério do Trabãlho e suas alterações, além 'de outra legislação técnica vigente e as 
normas e procedimento internos da contratante, de engenharia de segurança, medicina e meio 
ambiente do trabalho, que sejam aplicáveis à execução específica da atividade, apresentando: 
Cópia dos Programas de Controle-Médico de Saúde .Ocupacional - PCMSO e de Prevenção 
dos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo cóin. as Normas regulamentadoras , n.° 07 e 09, 
respectivamenté,' da Portaria n.° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e 
da Previdência Social, conforme determina a Lei Federal n.° 6.514, de 22 de dezembro de 
1977 e instalàndo e mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - C1PA, 
considerando o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento da 9 .  
legislação em vigor; 

1) Arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes e demais supriinentos e lavagem 
de veículos, necessários ab fiel cumprimento do objeto sob o contrato. 

 Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de acordo' 
com as especificações do fabricante, mantendo os veículos em perfeitas condições de 
segurança, limpeza e higiene; 	 . 

 Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo de abalroamento, 
reparos mecânicos, má conservação, sem condições de segurança, higiene ou limpeza. A 
contratante 	poderá 	inspecionar 	regularmente 	os 	veícul1os 	e, 	se 	constatar 	alguma 
irregularidade, notificará a Contratada; 	, 

 Substituição do veículo, avariado, danificado ou que apresente defeito, pela contratante, no 
prazo máximo de 01 (um) dia útil, a partir do recebimento da notificação; 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO  DO PLANEJAMENTO, . ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPER!NTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

 Selecionar e preparir rlgolosamente 	seus 	empregados que 	irão 	prestar 	os 	servicos 
encaminhando à contratante os motoristas .com funções, legalmente registradas em suas 
carteiras de tr balhç, com exp.erência mínirna4e 1 ('urp) ano na função;, 

 Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho e 
comprometer-se que Os mesmos, manterão o devidQ respeito e cortesia, no relacionamento 
com o pessoal da contratánte, observando o controle do regimento do trabalho e descanso dos 
motoristas, acompanhando e comprovando sua saúde física e mental; 

 Não permitir que qualquer motorista se apresente ao serviço com sinais de embriaguez ou sob 
efeito de substância tóxica; 	, 

 Providenciar treinamento e reciclagens neccssaiios p1ra 1garantir a execução dos trabalhos 
dentro dos níveis de qualidade desejados; 

 Efetuar a substituição do motonsta de imediato, em eventual ausência não sendo permitida a 
prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

 Manter controle de freqncia/pontualidade,de seus empregados; 
 Fornecer uniformes e complementos adequados. para o desenvolvimento das atividades, 

submetidos previamente, à aprovação da contratante. Os Custos de qualquer um desses, itens 
de uniforme e equipamentos não poderão ser repassados aos seus empregados; 

 Assegurar que todo o empTegado que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza 
grave não deverá ser mantido em serviço; 

 Atender, de imediato, as solicitações da contratante ,quanto às substituições de empregados 
não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 

 Comunicar à contratante toda vez 'que ocorrer afastamento, substituição ou inclusão .de 
qualquer elemento da equipe que esteja prestando serviços à contratante. No caso de 
substituição ou inclusão, a contratada anexará os respectivos currículos, ficando a cargo da 
contratante aceitá-los ou não; 

 Assumir todas as despesas decorrentes de danos maferiaiscausados aos veículos ou bens de 
terceiros, inclusive franquia do seguro completo, bem como danos pessoais aos sis 
ocupantes ou a terceiros, de sua responsabilidade quando o motorista do veículo for 

aa) 
funcionário da contratada; 
Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados à contratante ou a terceiros, 
decorrentes da execução do contrato; 

bb) Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito (quando o motorista do veículo for 
funcionário da empresa); 

cc) Disponibilizar veículos e empregados em quantidade necessária para garantir a prestação dos 
serviços nos horários contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

dd)Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da 
licitação;  

ee) Fazer seguro e manter as apólices vigentes dos seguros do casco, contra terceiros e danos 
pessoais; 

ff) Manter coberto por apólices os seguros legalmente obrigatórios; 
gg) Prestar os esclarecimentos desejados, bern como, comunicar à contratante, através do líder ou 

diretamente quaisquer fatos ou, anormalidade que por ventura possam prejudicar o bom 
andamento ou o resultado final dos serviços; 
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hh) Apresentar à contratante, quando exigido comprovante de pagamento de salários, apólices de 
seguros contra acidente de trabalho e apólices de seguro completo e contra terceiros danos 
pessoais, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos seus. 
empregados que estéjam ou tenham estado a serviço da contratante, por força deste contrato; 

ii) Comprovar fonnação técnica e específica dos motoristas dos veíc&ilos, através da habilitação. 
pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de trânsito regulamentadas pelo 
DENATRAN e DETRAN; 

jj) Apresentar Certidão negativa de IPVA, para todos os veículos locados; 
kk) Os veículos deverão ser trocados por novos, nas mesmas condições inicialinente dispostas 

para contratação, assim que completarem 2 anos de uso ou alcançarem a marca de 100.000 
(cem mil) quilômetros percorridos, o que ocorrer primeiro; 

. 	11) Providenciar o licenciamento e o emplacamento dos veículos exclusivamente no 
Departamento Estadual de trânsito de Sergipe - DETRAN/SE 

O CONTRATANTE, durantea vigência deste .Contrat, compromete-se a: 

Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem 
necessários os serviços; 
Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

e) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relaciõnadas com a execução dos serviços 
contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 
observadas; 
Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato; 

No ato da devolução dos veículos, a contratante deverá envolvê-los com o tanque cheio. 

o CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

A contratada deverá prestar garantia çontratual, no valor correspondente a 5% 
(cincõ por cento) dó valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou caução 
em dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 56 1, II e III da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 70,  da Lei n° 10.520/2002). 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (0) as seguintes sanções: 

1— Advertência; 

II - Multa, observados os seguintes limites máximos: 
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a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésirno dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronogramá físico de obras não 
cumprido; • 

b) 10 % (dez por cento) .:sobre  o valor total ou parciail da obrigação não cumprida, com o 
conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III - impedimento de licitar e de contratar com o.Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração P(tblica, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

§ 1° O valor da muita aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de 
conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

§ 2° A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia 
útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

CLÁÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei n° 8.666193'). 

Independentèmente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 
constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do 
artigo 79, da Lei n° 8.666/93. 

§ lo - O present 'Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência 
administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou interpelação 
judicial. 

§ 2° - Na ocorrênôia dareScisão prevista no "caput desta cláusula, nenhum 
ônus recairá sobre o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 79 
da Lei n°. 8.666193 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE 
RESCISÃO (Art. 55. inciso IX, da Lei n° 8.666193). 

Na hipótese de rescisão administrativa do. presente Contrato, a Contratada 
reconhece, de logo, o direito dó Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 
80, da Lei no. 8.666/93: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei n° 8.666/93). 
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O presente Contrato fundamenta-se: 

1 - nos termos do Pregão Eletrônico n°. 30912014 que, simultaneamente: 

constam do Processo Administrativo n° O 15.000.01349/2014-4; 

não. contrarie o interesse público; 

II nas demais determinações da Lei 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos Estaduais 
n° 26.531/09 e n° 26.533/09. 

fl 
III - nos preceitos do Direito Publico; 

IV supletivarnente, nos princípios da Teoria Geral do Contratos e nas disposições 
do Direito Privado. 

Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em 
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICACÃO. 

O Contratante publicará, no Diário Oficial dd Estado, o extrato do presente 
Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinàtura, com indicação .da modalidade de 
licitação e de seu número de referência. 

LÁUSULA DÉCIMA OUARTA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65. Lei 0  8.666/93). 

Este instrumento poderá ser altérado na ocorrência de quaisquer fatos 
. 	estipulados no artigo 65, da Lei 8.666193, devidamente comprovados. 

§ 10 - A Contratada fica obrigada a acitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre o 
valor inicial atualizado do contrato. 

§ 2° - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressõçs resultantes deacordo celebrados entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA qUiNTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FTSCALIZACÂO (Art. 67, 
Lei n° 8.666/93).. 	. 	 . 	. 

A fiscalização e o acompanhamento serão, em conformidade com o Decreto Estadual 
n° 23.15112005, de responsabilidade específica de cada órgão/entidade anuente, que designará, 
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servidor para fiscalizar e acompanhar a execução de sua cot-partè no contrato centralizado, quando 
do encaminhamento do Termo de Anúência a SGCC. 	 - 

§ 10 - À fiscalizaço compete, éntre outras atribuições, verificâr a conformidade da 
execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir 
a qualidade desejada. . 

§ 20 - A ação da fiscalização não exonera A CONTRATADA de suas 
respoflsabilidades contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe domo 
único competente para. dirimir as questões que porventura surgirem :na execução do presente 
Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, a 
fim de que produza seus efeitos legais. 

	

Aracaju/SE, 	 de 	de 2014. 

(nome do titular do Órgão) 
	

CONTRATADA 

1% 
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ANEXO IV - PLANILHAS DE CUSTO 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas de custos 
encaminhadas, o pregoeiro poderá determinar à licitante, mediante diligência, a 
promoção de ajustes nas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos, 
envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do valor arrematado no lote. 
O não atendimento à solicitação do pregoeiro no prazó fixado, a recusa de fazê-lo ou o 
não encaminhamento de justificativa para eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro 
implicará a desclassificação da proposta. 	 1 

1— MÃO — DE — OBRA /SALÁRIOS 

Categoriá: 	 MOTORISTA 
Quantidade: 	 . 	20 
Regime 	 8 horas diárias! 40 horas semanais  

SALÁRIO  
Comnonente 	1 Valor Unitário Í 	Valor Mensal 

alário 

TCTAI, ff1 

II— ENCARGOS SOCIAIS 

GRUPO "A"  
Encargos 	 (%) 	 Valor Mensal 

01 - Previdência Social (1)  20,00  
02 - SESI-SESC (2)  1,50  
03 - SENAI-SENAC 1,00  
04— INCRA (4) 0,20  
05 - Salário Educação ° 	. 2,50  
06— FGTS 1<'1  8,00 
07 - Risco Ambientais do Trabalho 3,00  
08 - SEBRAE 	 . 0,60  

TOTAL 00 GRUPO "A" 36,80 

GRUPO "B"  
Encargos 	. (%) Valor Mensal 

09-Férias (9) 
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10 - Auxílio Doença '° 1,39  
11 - Licença Paternidade 	2 0;02 	. 
12-Faltas Legais" 2 	. 0,28  
13 - Acidente de Trabalho.  
14 - Aviso Prévio Trabalhado (4) 1,94  
15 - 13 0 SaIário 11 	 . 

TOTAL DO GRUPO I*B 
8,33_  

Encargos  Valor Mensal 
16 - Aviso Prévio Indenizado 0,42  
17 - Indenização Adicional -- .0,08  
18 - Indenização Complementar - 4,00  

TOTAL DO GRUPO " C" ' 

Encargos ' _(%) ValorMensal 
19 - Incidência Cumulativa do Grupo 
A"SobreoGrupo (19)  8,61 

TOTAL DO GRUPO ' D 'e  _. 8,61  
TOTAL Grupos A, B, C e 1) ()±j _.73;31  

ïii - INsuMqS 

Insu:mos Valor Mensal 
Uniformes (20) 

Vale transporte (21) 

Fguipamentos de proteção individual  
Outros(  

TOTAL Insumos (til)  

IV—BDI 

BDI 
(%) Valor Mensal • 

)espesas indiretas  
Caxadeadministração.  
ucro  

Outros(  
TOTAL BDI (IV) • 	. 
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V - TRIBUTOS 

-TRIBU'i( )S 
Valor Mensal 

Iss  
COFINS  
PIS 	 . 

Outros(  
TOT\I_TRIBUTO', 

VI— PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS' 

TOTÀI. (1+11±[11± i\+\) 	L 

Local e data. 

Assinatura do representante legal. 

A) Observações Importantes: 

1.0 - As licitantes deverão cotar o salário da categoria respeitando o piso salarial definido em 
Convenção Coletiva de Trabalho, fazendoindicaçãoexpressaemsuapropostadaconvenção 
coletivaoudanormaàguala licitanteestá_obrigada. 

1.1 - Na hipótese de intxistência de convenção coletiva vigente que defina piso salarial 
para a categoria, serão aceitos salários com valores iguais ou superiores ao mínimo 
vigente no país. 

2.0 - Os percentuais indicados para os encargos sociais do Grupo A são definidos em lei. A cotação 
de valores abaixo daqueles percentuais ensejará a desclassificação dá proponente, salvojustificativa 
apresentadapelointeressado,acompanhadadarespectiva _memóriadecálculo,eaceitapelo 
pregoeiro. 

3.0 - Os percentuais indicados para os itens "férias" e "13 °  salário" representam alíquotas mínimas 
definidas em lei. A cotação de valores abaixo daqueles percentuais ensejará a desclassificação da 
proponente, salvo justificativa apresentada pelo interessado, acompanhada dá respectiva memória de 
cálculo,eaceitapelopregoeiro.  

4.0 - Os percentuais indicados para os encargos sociais do-Grupo B, com exceção dos itêns "férias" e 
"13° salário", e do Grupo C representam alíquotas mínimas, de segurança para a contratação, 
conforme indicam as memórias de cálculo. Acotaçãodevaloresabaixodaquelespercentuais 
renresenta nronosta abaixo do nível mínimo de segurança do contrato e poderá ensejaro afastamento 
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da proposta, salvo justificativa apresentada pelo licitante, actmpanhada da respectiva memória de 
cálculo, e aceita pelo pregoeirQ. 	 . 

5.0 - Os percentuais indicados para os itens "aviso jrévio indenizado' e "indenização adicional" 
representam alíquotas mínimas de segurança para a contratação, conforme indicam as memórias de 
cálculo. A cotação de valores abaixo daqueles percentuais representa proposta abaixo do nível 
mínimo de segurança do contrato e ensejará o afastamento da proposta. 

6.0 - O percentual indicado para o item "indenização complementar" corresponde à multa de 40% 
sobre o FGTS. Considera-se que, ao final do contrato, todos os empregados da contratada serão 
despedidos sem justa causa. Esses possíveis custos devem estar previstos na composição total do 
preço dos serviços. . 

7.0 - O proponente deverá adequar a planilha de custos apresentada junto à proposta final, sem 
modificação dos preços ofertados, caso haja alteração da convenção coletiva no decorrer do 
procedimento licitatório entre a data  de abertura das propostas iniciais e a data da apreciação da 
proposta fina] pela Administração, 

B) Fundamento Normativo e Memórias de Cálculo: 

art. 22,1 da Lei 8.212/9 1 

art. 30 da Lei 8.036/90. 

Decreto-Lei 2.318/86. 

arts. 1 e 2 do Decreto-Lei 1.146/70. 

art.. 15 da Lei 9.424196. 
	 L-" 

 

art.15 da Lei 8.03619.0. 

art. 22, II da Lei 8.212/91. Decreto 3048/99, anexo V. Art. 10 da Lei n° 10.666/03 
Riscos Ambientais .do Trabalho: Art. 22, II da Lei n.° 8.212191, alterado pela Lei n.° 9.732/98. 
Decreto'n.° 3.048199, anexo V. Conforme a Súmula n° 351 do STJ "A alíquota de contribuição para 
o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada 
empresa, individualizada pelo seu GNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando 
houver apenas um registro". 

Observação: Para fins de modelo de planilha de composição de custos e formação de preços, foi 
indicado o percentual de 3% para o RAT, conforme Anexo V do Decreto Federal n.° 6.042, de 
12 de fevereiro de 2007. No entanto, a empresa poderá cotar o percentual distinto, inclusive por 
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força da incidência do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), jústificando e apresentando o 
fundamento legal. 

art. 8°, § 3 °  da Lei 8.029/90. 

art. 7 ° , XVII da CF188; arts 129 a 153 da CLT. 
Considerando o salário e o acréscimo mínimo de um terço: 
[(1 + 0,333)1 12] = 0,1111 = 11,11%. 

art. 131 da CLT 
• 	 Segundo estatísticas do IBGE, a média anual é de cinco faltas por ano, motivadas por 

problema de saúde: 
[(5 / 30) / 12)] = 0,013888... = 1,39%. 

art. 7°, XIX daCF/88; art. 10, §1 °  do ADCT. 
Segundo o IBGE, 1,5% dos trabalhadores totnam-selpais em um ano. Considerando que a 
licença é de cinco dias: 
[(5 / 30)/12] x 0,015 = 0,0002083 = 0,02%. 

art. 473 da CLT. 
Segundo dados do TBGE, a média nacional é de uma falta justificada por ano: 
[(1 / 30)112)] = 0,00277 8 = 0,28%. 

art. 131,111 da CLF; arts. 19 a 23 da Lei 8.213/91. 
Segundo estatísticas do IBGE, 8% dos empregados se acidéntam no ano. Considerando que 
os primeiros 15 dias de afastamento serão custeados pelo empregador: 

• { [(15 / 30) / 12] x 0;08 } =0,00333... = 0,33%. 

art 488 da CLT. Considerando que 100% dos empregados serão dispensados sem justa causa ao 
final do contrato: 

[(7 / 30)! 12] = 0,01944 = 1,94%. 

art; 7°, VIII da CF/88, 
Considerando que o custo da gratificação natalina será parcelada em doze parcelas anuais: 
(1 / 12) = 0,08333 = 8,33%. 

art. 7°, XXI da CF/88, art. 477 e 478 a 491 da CLT. 
Considerando que 5% dos empregados serão demitidos sem justa causa e sem aviso prévio:. 
[0,05 /12] = 0,0041666... = 0,42%. 	 . . 

art 9 °  da Lei 7.238184. 
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Considerando que 1% dos, emprgados serão demitidos sem justa causa nos trinta dias que 
antecedem a data base da categoria: 
(0,01 /12) = 0,000833... = 0,08% 

art. 477, § § 6°  e 80  daCLT, art.,1 °  da Lei CrnpIernntar 11012001. 
Considerando que 100% dos empregados serão demitidos sem justa causa ao final do contrato 
e que o item corresponde à multa de 40% sobre o FGTS: 
[(0,40 + 0,10) x 0,08] 004 = 4,0%. 

O montante do Grupo D será calculado pela incidência do percentual total obtido no Grupo A 
(36,80%) sobre o custo total (em reais) do Grupo B. O cálculo também pode ser féito pela 
incidência sobre a remuneração da alíquota obtida pela multiplicação do percentual do Grupo 
A (36,80%) pelo percentual do Grupo B (23,40%): 
[0,3680 x 0,23401 = 0,086112 = 8,61% 

Os custos para cotaçãõ desses valores são de responsabilidade do empregador, não havendo 
possibilidade de a Administração Pública fixar üm valor mínimo para este item. 

Art. 4°, parágrafo único da Lei 7.41811985. A nonna autoriza o desconto de 6% do salário 
percebido, a ser Icusteado . pelo empregado. O valor desse item vai depender, portanto, do 
salário pago ao empregádo e do valor da passagem. 

Os custos para coação desses valores são de responsabilidade do empregador, não havendo 
pos sibiliçiade de a Administração Pública fixar um valor mínimo para este item. 

As alíquotas do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), do programa de integração 
social (PIS) e da contribuição para financiamento da seguridade social (COFINS) incidem 
sobre o FATURAMENTO, ou seja, sobre o preço total dos serviços (valor indicado no item 
VI da planilha). 

Segundo entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 95012007, de 28/5/2007), 
os custos referentes ao imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e à Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) não devem constar em orçamentos e em propostas de preços 

• nas licitações públicas. 

Superintendência Geral de Compras Cenmilizadas - SGCC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxias n346 - Bairro So José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 
IR Fax: (0xx79)-3226-2246. 
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ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

ANEXO V - MODELO DE TERMO DE ANUÊNCIA PARA CONTRATOS 
CENTRALIZADOS 

Termo de anuência referente à contrata ão. centralizada, processo n° 

	

contrato 	n° 	f2O 1 	resultante 	de 
(inserir modalidade de licitação ou n. °  da 

mexi ibilidade), 	 ara 	contratação 	de 
(inserir objeto da 

contratação), que entre si fazm a SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO, unidade grenciadora do 
Contrato Centralizado, e o(a) (inserir o nome do órgão aderente). 

A(0) ................ . ...... . ........... .....................(inserir nome do órgão contratante), CNPJ n° 
(inserir número do CNPJ do órgão ou entidade), 	localizado (a) na 

....(inserir o endereço do órgão ou entidade)... ........................................ . .......... neste ato 
représentado(a) por ...............................................................................(inserir nome da autoridade competente 
do órgão contratante), portador(a) do RG n.° ................................... . ... (inserir número do RG) e do CPF n.° 

...........(inserir número do CPF), na qualidade de ........... . .................................. (inserir o 
cargo de dirigência do órgão contratante), dou anuência ao processo de contratação_centralizada ara 

........................................................ .(inserir objeto do contrato), processo número  
contrato ii. °  responsabilizando-me pelo acompanhamentp da execução do contrato e 
demais incumbências pertinentes ao processo, nos termos do Decreto Estadual n.° 23.151, de 15 de março de 
2005 e da Lei n.° 5.848, de 16 de março de 2006 e alterações posteriores. 

Informo que as despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

UNIDADE 
CLASSIFICAÇÃO 1 PROJETO/  1 ELEMENTO •  FONTE DE 1 ESTIMATIVA 

ORÇAMENTÁRIA 
FUNCIONAL - ATIVIDADE DE DESPËSA RECURSO ANUAL 

PROGRAMÁTICA 

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666193, designo o servidor 
(inserir nome do servidor), portador de RG n.° ......... . ................. (inserir número do 

RG), CPF n.° ............................... . ..... (inserir número do CPF), e na sua ausência e impossibilidade o 
servidor ..........................(inserir nome do servidor), portador de RG n.° ...........................(inserir 
número do RG), CPF n. °  ....................................(inserir número do CPF), lotados no (a) 

.(inserir setor do órgão/entidade onde os servidores enumerados anteriormente 
desempenham suas funções), para acompanhar e fiscalizar cota-parte que lhe cabe no contrato, 
conforme disposições do art. 1°, § 2°, inciso IV do Decreto Estadual n° 23.15112005, notificando a 
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de eventuais ocorrências. 

Aracaju (SE), 	de 	 de 20 	. 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxia.s n°346— Bairro SSo José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79)-3226-2246. 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

(inserir nome do dirigente e do órgão/entidade que aderiu ao contrato) 

OBSERVAÇÕES A RESPEITO DO PREENCHIMENTO DO TERMO DE ANUÊNCIA: 

(1) Designação do fiscal da cõntratação centralizada - ao preencher esta informação, o órgão ou 
entidade aderente dispõe de duas opções, podendo escolher a que melhor lhe convier: a) designa o 
nome do servidor respbnsável pela fiscalização da cota-parte do objeto contratual e o de um 
substituto em sua ausência, acompanhada de infonnações acessórias a respeito desses servidores, ou 
b) designa corno fiscal do contrato o ocupante de determinado cargo ou função pertencente à 
estrutura administrativa do órgão ou entidade aderente. Caso a opção escolhida seja a descrita em 
"a", poderíamos ter algo do tipo: 

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666193, designo o servidor VJNÍGIUS 
MONTEIRO, portador de RG n;°  x.xxx.xxx-x SSP/SE, GPF n.° xxx.xxx.xxx-xx, e na sua ausência 
e impossibilidade o servidor MARCOS AUGUSTO SANTANA, portador de RG n.° xxx.xxx 
SSP/SE, CPF n.° xxx.xxx.xxx-xx, lotados no Departamento de Administração e Finanças, para 
acompanhar e fiscalizar cota-parte que lhe cabe no contrato, conforme disposições do art. / o, 20 

inciso IV do Decreto Estadual n° 23.15112005, notificando a Secretaria de Estado da Administração 
de eventuais ocorrências. 

Caso a alternativa "b" seja a desejada, poderíamos ter um preenchimento como este: 

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666193, designo o CHEFE DO SETOR 
FINANCEiRO, lotado •  no Departamento de Administração e Finanças, para acompanhar e 
fiscalizar cota-parte que lhe cahé no contrato, conforme disposições do-art. 1°, § 2°1  inciso IV do 
Decreto Estadual n°23.15112005, notificando a Secretaria de Estado da Administração de eventuais 
ocorrências. 

50 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

CONTRATO CENTRALIZADO N° 2412014 

PREGÃO ELETRÔNICO N°309/2014 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

ESTADO DE SERGIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO' E GESTÃO, ÓRGÃO INTEGRANTE DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DE SERGIPE. 
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, CIDADE: ARACAJU 	UF.: SERGIPE 
N° 346, BAIRRO SÃO JOSE  
CNPJ N° 13.128.79810010-94  
REPRESENTANTE 	 LEGAL: NOME: JoÃo AUGUSTO GAMA DA 
SECRETÁRIO 	DE 	ESTADO 	DO SILVA 
PLANEJAMENTO, ORÇAfENTO E 
GESTÃO  
ESTADO 	CIVIL: 	SEPARADO PROFISSÃO: ADVOGADO 
JUDICIALMENTE  
CPF N.° 010.860.305-91 RG N.° 117.482 SSP/SE 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

RAZÃO SOCIAL: SAMAM LOCADORA LTDA 

ENDEREÇO: 
RODOVIA BR 101, KM 92, PALESTINA, NOSSA 
SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49.160-000 

TELEFONE: (79) 3241-1614/3241-1102/3205-8500 
N° DO CNPJ: 15.607.02110001-47 

N° DA INS. ESTADUAL: 27.086.890-9 
REPRESENTANTE 

LEGAL:  
AUTRAN GONÇALVES LIMA 

N° DO CPF: 067.815.785-53 	 - 

N° DA CART. 
IDENTIDADE:  

189.133-2 SSP/SE 

O presente contrato está de acirdo com a Lei n° 8.666193 e sua legislação suplementar, regendo-se 
pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso 1, da Lei n° 8.666I93 

O presente Contrato tem por objeto a contratação centralizada de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação de veículos de representação fimcional, sob 
regime de fretamento contínuo, para os Orgãos e Entida4es integrantes do Poder Executivo do 
Governo de Serglpe, conforme especificações detalhadas constantes nos Anexos 1 e II do Edital 
referentes ao Pregão Eletrônico n.° 309/2014, os integrantes a este independente de transcrição. 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxias n34 - Bairro Sao José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 

' Fax: (0xx79)-3226-2246. 



ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO  E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

CLÁUSULA SECTUNDA - DA FQKMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (art. 55Jçjso II da 
Lein° 8.666/93 

Os serviços serão prestados conforme descrição do projeto básico e o disposto na 
cláusula quinta deste instrumento, nos seguintes termos: 

1.ÜTP. 09- 

ITEM DESCRIÇÃO 	. QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL •  
MENSAL 

Veículo executivo tipo sedan no 

01 
mínimo 2.0, movido a gasolina . 

R$ 4216,71 R$ 42.167,10 
e/ou fléx, ano/mod não inferior a 

. 
2014, zero km, com motoris*a. 

Veículo executivo tipo sedan no 

02 
mínimo 2.0, movido a gasolina 

30 R$ 2.220,76 R$ 66.622,80 
e/ou fiex, ano/mod não inferior a 
2014, zero km, sem motorista. - 

CLÁUSULA TERCEIRA.- DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55. inciso III. 
da Lei n° 8.666/93)± 

O valor total ínensai estimado do contrato é de R$ 108.789,90 (cento e oito mil, 
setecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). A contratante somente pagará à contratada 
pela efetiva execução dos serviços, após liquidação da obrigação. . 

§ l - O pagamento será efetuado mensalmente, até o quinto dia útil do mês, após 
liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), 
mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável pelo 
recebimento. 	 •: .. 	 - 

§ 20 - A contratante reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, do 
recibo ou da fatura para posterior recolhimento à Previdência Social, conforme artigo 112 da 
Instrução Normativa RFBno. 971, de 13 de novembro de 2009. 

§ 3 0  - Cabe ao Estado de Sergipe promover a retenção do ISSQN nos casos previstos 
na legislação do município competente para arrecadação do tributo. 

Y • 	 § 41  - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com. O 

documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
perante o FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do contratado. 

Superintend6ncia Geral de Compras Centralizadas— SGCC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxias n°346— Bairro So Jose - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79)-3226-2246. 
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ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

§ 5° . Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

§ 60 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

§ 70 - O preço do Contrato, que concerne a custo "veículo", será reajustado com base 
na variação do IPCA, após cada., 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta final 
na licitação; 

§ 80  - Os reajustes de preço serão formalizados por meio de simples apostilamento, de 
acordo com o disposto no art. 65, §8°, da Lei (Federal) n.° 8.666/93. 

§ 90 - O preço do Contrato, que concerne ao custo 'mão de obra", será irreajustável, 
no entanto garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, nos termos do art. 65, II, "d" da Lei 8.666/93, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo. 

§ 100 - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a 
Administração poderá repactuar com o contratante, com vistas à obtenção de preços e condições 
mais vantajosas. 

§ 110 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no caput desta Cláusula, o Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC(IBGE. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei no 8.666/931. 

O presente contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir 
de 26 de outubro de 2014, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições 
mais vantjosas para a Administração, na forma do art. 57, II da Lei 8.666193. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUCÂO DO CONTRATO: 

Os serviços serão prestados nas datas e horários definidos no projeto básico, nas 
condições estipuladas nos termos de referência e no projeto básico, bem como, supletivamente, na 
proposta de preços. 

§ 1° - O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art 73 jncjsos 1 e II, "a" e "b". 

§ 20  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ático-profissknal, pela perfeita execução do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55. inciso V, da Lei n.° 8.666/93). 

As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta das respectivas 
dotações orçamentárias dos órgãos e das entidades que a ele aderirem mediante Termo de Anuência 
específico. 

JJ  Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLACJ 
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ESTADO DE SERGEPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDtNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPON SABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso 
VII e XIII, da Lei nl 8.~ 	. 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

 Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital e 
discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

 Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

• 	 c) Prestar a garantia contratual; 
• 	 . 	

. 	 d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao órgão ou entidade contrataiite ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

e) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial do Contrâto 
firmado com a Contratante, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa 
anuência do Contratante; 

f Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 
 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los; 
 Disponibilizar os veiculo.s de acordo com osprazos descritos em seguida: prazo de 05 (cuico) 

dias para o início da prestação dos sèrviços de locação de veículos sob o regime de 
fretamento contínuo, contados a partir da solicitação formal dacontratante. Esse prazo poderá 
ser estendido, caso haja umajustificativa formal e esta for aceita pela contratante. Os veículos 
deverão estar com o tanque cheio (completo) no ato da entrega e/Ou recebimento; 

 Comunicar à contratante, quando da transferência e/ou retirada e substituição de motoristas 
dos itinerários ou dos serviços; 

 Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos passageiros, bem 
como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviário; 

 Obedecer na eicecução e desenvolvirento do séu trabalho, as determinações da Lei n.° 6.514, 
• de 22 de dezembro de 1977, regulaiientada pela Portaria n. °  3.214, de 08 de junho de 1978, 

• 	 . 	
. do Ministério do Trabalho e suas alterações, além de outra legislação técnica vigente e as 

normas e procedimento internos da contratante, de engenharia de segurança, medicina e meio 
ambiente do trabalho, que sejam aplicáveis à execução específica da atividade, apresentandó: 
Cópia dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e de Prevenção 
dos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as Normas regulamentadoras n.° 07 e 09, 
respectivamente, da Portaria n.° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e 
da Previdência Social, conforme determina a Lei Federal n.° 6.514, de 22 de dezembro de 
1977 e instalando e mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevènção de Acidentes - CIPA, 
considerando o número . total de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento da 
legislação em vigor; 

1) Arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes e demais suprimentos e lavagem 
de veículos, neecssários ao fiel cumprimento do objeto sob o contrato. 

rn) Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de acordo 
com as especificações do fabricante, mantendo os veículos em perfeitas condições de 

J 
segurança, 1impea e higiene; 

4 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

. 

. 

Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo de abalroamento, 
reparos mecânicos, má conservação, sem condições de segurança, higiene ou limpeza. A 
contratante poderá inspecionar regularmente os veículos e, se constatar alguma 
irregularidade, notificará a Contratada; 
Substituição do veículo, avariado, danificado ou que. apresente defeito, pela contratante, no 
prazo máximo de 01 (um) dia útil, a partir do recebimento dd notificação; 
Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando à contratante os motoristas com funções legalmente registradas em suas 
carteiras de trabalho, com experiência mínima de 1 (um) ano na função; 
Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho e 
comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, no relacionamento 
com o pessoal da contratante, observando o controle do regimento do trabalho e descanso dos 
motoristas, acompanhando e comprovando sua saúde fisica e mental; 
Não permitir que qualquer motorista'se apresente ao serviço com sinais de embriaguez ou sob 
efeito de substância tóxica; 
Providenciar treinamento e reciclagens necessários para garantir a execução dos trabalhos 
dentro dos níveis de qualidade desejados; 
Efetuár asubstituição do motorista, de imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a 
prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 
Manter controle de frequncia1pontualidade, de seus empregados; 
Fornecer uniformes e complementos adequados para o desenvolvimento das atividades, 
submetidos previaniente à aprovação da contratante. Os custos de qualquer um desses itens 
de uniforme e equipamentos não poderão ser repassados ãos seus empregados; 
Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza 
grave não deverá ser mantido em serviço; 
Atender, de imediato, as solicitações da contratante quanto às substituições de empregados 
não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 
Comunicar à contratante toda ez que ocorrer afastamento, substituição ou inclusão de 
qualquer elemento da equipe 

p
que esteja prestiindo seiviços à contratante. No caso de 

substituição ou inclusão, a contratada anexará os respectivos currículos, ficando a cargo da 
contratante aceitá-los ou não; 
Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais causados aos veículos ou bens de 
terceiros, inclusive franquia do seguro completo, bem como danos pessoais aos seus 
ocupantes ou a terceiros, de sua responsabilidade quando o motorista do veículo lôr 
funcionário da coniratada; 

aa) Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados à contratante ou a terceiros, 
decorrentes da execução do cõntrato; 

bb) Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito (quando o motorista do veículo for 
funcionário da empresa); 

cc) Disponibilizar veículos rempregados em quantidade necessária para garantir a prestação dos 
serviços nos horários contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

dd) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da 
licitação; 

ee) Fazer seguro e• manter as apólices vigentes dos seguris do casco, contra terceiros e danos 
pessoais; 
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ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE CÕMPRAS CENTRALIZADAS 

ff) Manter coberto por apólices os seguros legalmente obrigatórios; 
gg) Prestar os esclarecimentos desejados, bemcõmo, comunicar à contratante, através do líder - ou 

diretamente quaisquer fatõs cu ánormalidade que por ventura possam prejudicar o bom 
andamento ou o resultado final dos serviços; - 

bh) Apresentar à contratante, quando exigido comprovante dé 'pagamento de salários, spólices de 
seguros contra acidente de trabalho e apólices de seguro completo e contra terceiros danos 
pessoais, quitação de suas obrigações trabalhistas e prévidenciárias, relativas aos seus 
empregados que estejam ou tenham estado a serviço da contratante, por força deste contrato; 

ii) Comprovar formação técnica e específica dos motoristas dos veículos, através da habilitação 
pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de trânsito regulamentadas pelo 
DENATAN e DETRAN; 
Apresentar Certidão negativa de IPVA, para todos os veículos locados; 

kk) Os veículos deverão Ser 'trocados por novos, nas mesmas condições inicialmente dispostas 
para contrataçã9, assim qie completarem 2 anos de uso ou alcançarem a marca de 100.00 
(cem mil) quilômetros percoriidos, d que ocorrer primeiro; 

11) Providenciar o licenciamento e o emplacamento dos veículos exclusivamente no 
Departamento Estadual de transito de Sergipe - DETRAN/SE. 

o CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem 
necessários os serviços; 	 - 
Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 
Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução. dos serviços 
contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 
observadas; 
Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabeleóido no Contrato; 

No ato da devolução dos veículos, a contratante deverá envolvê-los com o tanque cheio. 

	

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
	

. 

A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor do 1  contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou caução em 
dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 56 1, II e III da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 7°. da Lei n° 10.52012002). 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (0) as seguintes sanções: 

1— Advertência; 

P111 - Multa, observados os seguintes limites máximos: - 

• 	4) 	 6 
f Superintendencia Geral de Compras Centralizadas.— SGCc/SEPLAG 

ndcreço: Rua Duque de Caxias n346— Bairro São José - CER: 49.015-320 - Aracju/SE 

	

Fax: (0xx79)-3226-224, 	 - 
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ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o tflgsimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras não 
cumprido; 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o 
• 	conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III - impedimento de licitar e de Contratar com o Estado de Sergipe pelo prazo de até 
05 (cinco) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade pará' licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 

• 	 § 11 O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido 
• dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judiciahnente, sendo corrigida 

monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do. 
efetivo recolhimento. 

§ 20  A contagem do período de atraso na execução cos ajustes será realizada a partir 
do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da 
obrigação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCI SÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei no 8.666193). 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajiiciais; 
constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do 
artigo 79, da Lei n° 8.666 193. 

§ 1° - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência 
• 	administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou interpelação 

judicial. 

§ 2° - Na ocorrêhcia da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus 
recairá sobre o Contratante em virtude desta deciso, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 79 da 
Lei n°. 8.666/93 e alterações. 

Na hipótese de rescisão administrativa di presente Contrato, a Contratada reconhece, 
de log.o, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80, da Lei 
n°. 8.666/93. 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas- SGCC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque deCaxias n °346— Bairro SAoJosó-CEP: 49.015-320-AraeajulSE 

Fax: (0xx79)-3226-2246. 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

CLÁUSULA DÉCiMASEGIDA. - DA LÉGLSI.AÇQALICÁVEL À ECUÇÂO DO 
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII..da Lei no 8.666/93). 

O presente Contrato fundamenta-se 

1 - nos termõs do Pregão Eletrôtïico ii. °  309/2014 que, simultaneamente: 

constam do Processo Administrativo n°015.000.01349/2014-4; 

não contrarie o interesse público; 

II - nas demais determinações da Lei 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos Estaduais 
n° 26.531/09 e no 26.533/09. 

iii - nos preceitos do Direito Públiço; 

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições 
do Direito Privado. 

Parágrafo único Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em 
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEA - DA PUBLICAÇÃ(1 

O Contratante publicará, no Diáiio Oficial do Estado, o extrato do presente Contrato 
no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de 
seu número de referência'. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇØEJ. 65, Lei8.666/931. 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no 
artigo 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados. 

§ 1° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se 'fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre o 
valor inicial atualizado do contrato. 

§ 2° Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes. 

CLÁUSUA DÉCJMA OUINT&- DO ACOMPANHAMENTO EDA FISALIZAÇO (Art. 67, 
Lei n° 8.666/93). 

A fiscalização e o acompanhamento serão, em conformidade com o Decreto Estadual 
n° 23.151/2005, de responsabilidade específica de cada órgão/entidade anuente, que designará 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLÃ(J - 

Fax: (0xx79)-3226-2245. 

/ r
dereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bain São Jo - CEP: 49.015-320 - AracaiuE 



1 - 	
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJÀMEWrÓ, ORÇAMENTO E GÉSTÃO 

	

• 	 SUPERINTENDÊNCIA GÉRAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

servidor para fiscalizar e acompanhar a execução de sua cota-parte no conti:ato centralizado, quando 
do encaminhamento do Termo de Anuência a SGCC. 

§ 1' - À fiscalização compete, entre outras atiibuiçôes, verificar a conformidade da 

	

• 	execução do Contrato com as normas especificadas, Se os procedimentos são adequados para garantir 
a qualidade desejada. 

§ 20  - A ação da fiscalização não exonera A CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais. 

CLÁUSuLA DÉCIMA SÉXTA - DO FORQ 

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como único 

	

• 	
competente para dirimir as questões que porventura surgirèmna execução do presente Contrato, com 
renúncia expressa por qualquer outro. 	 - 	- 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, afim de que produza seus efeitos legais. 

9jlSE, 08 de outubro de 2014. 

	

• 	

. 

• 	JOÃO AU94iGAN1A DA SILVA 	 UTEAN GONÇALVES LIMA 
Secretario de Es 	nejamento Orçamento 	 Representante legal 

O. 	 CONTRATADA 
CTANTE 

	

. 	 •• 

Supelintendencia Geral de Compras Centralizadas - SGCCISEPLAG 
Endereço Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro So ios - CEP: 49.015.320— AracuíSE 

Fax: (0xx79).3226-2246. 	• 
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GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2412014 

Quinto Termo Aditivo ao Contrato Centralizado n.° 
2412014, referente ao Pregão Eletrônico n.° 
30912014, que entre si celebram a Secretaria de 
Estado do PLanjamento Orçamento e Gestão - 
SEPLAG e a empresa Sarnam Locadora Ltda. 

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Órgão integrante 

da Administração Pública Direta do Poder Executivo do Estado de Sergipe, doravante denominada 

. 

SEPLAG, CNPJ/MF n.° 13.128.78I0010-94 nesta Capital na Rua Duque de Caxias, n.° 346, Bairro 

São José, neste ato, representada por seu Secretário Rosman Pereira dos Santos CPF n.° 

948.521545-20, e a empresa Sarnam Locadora Ltda, inscrita no CNPJ N° 15.607.02110001-47, com 

sede à BR 101 - km 92, s/n - Bairro Palestina, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Ivo Alcântara da Rocha, CPF n.° 

004.617.365-00, residente e domiciliado em Aracaju, com base no Art. 57, II, da Lei Federal n.° 

8.666193, têm por justa e acordada a alteração da Cláusula Quarta - Da Vigência, do Contrato 

Centralizado n.° 2412014, que teve como objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de locação de veículos, de modo a atender às necessidades do Governo do 
Estado de Sergipe, conforme especificações técnicas detalhadas constantes do edital e seus arexos. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por escopo alterér a Cláusula Quarta - Da Vigência, 

do Contrato Centralizado n. °  24/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação a partir de 26 de 

outubro de 2017 

CLÁUSULA QUARTA - DA, V/Ç,NC/A (M.55. inciso l, da Lei p0  

O presente Termo Aditivo terà vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a 

partir de 26 de outubro de 2017, sem prejuízo da faculdade do ad. 57. II, da Lei n.° 8.666193. 

Permanecem ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato, não 
modificadas por este instrumento, Todavia, a prorrogação da avença em questão não inibe o direito da 
contratada em postular o reajuste ou repactuação do preça contratual. 

/ 	
Aracaju,23 de outubro de 2017. 

ROSMAN PER 	OS SANTOS 	 IVO ALCANTARA DA ROCHA 

Secretário de Estado do Planejamento Orçamento e 	
Representante legal 

Gestão 	. 	
. 	CONTRATADA 

CONTRATANTE 	 . 

3eV 
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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Parecer flO: 4230 	12014 PGE. 

Processo n ° : 015.000.0134912014-4 
Interessado: Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão - SEPLAG 
Assanto: Pregão Eletrônico 	Contratação Centralizada de 
Serviços de Locação de Veículos. 

Destino: 	Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão -. SEPLAG 

LICITAÇÃO. MOD2LID?iDE PRE(ÃO 
PdDEQUAÇÃ0 AOS DECRETOS ESTÃDUAIS 

N.°S 26.531/2009,26.533/ 2 0 09 , 
26.651/2009 E 25.590/2013 
VIABILID?DE CONDICIONADA 

1 - RELATÓRIO. 

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade 
pregão eletrônico, que objetiva a Cõntratação Centrálizáda 
dë empresa para execução de Serviços de Locação de Veículos 
de Representação Funcional, sob a forma de Fretamento 

•T 

	

	 Continuo, para os Órgãos e Entidades integrantes do Poder 
Executivo do Estado de Sergipe. 

É o relatório. 

II - FUND.ANENT2ÇÃO. 

Preliminarmente, cumpre observar que .0 pregão é a modalidade 
de licitação por meio do qual a Administração Publica, 
garantindo a isonoIrtia, seleciona o prestador de 
serviço/fornecedor, visando •a execução de objeto comum no 
mercado, permitindo aos licitantes, em sessão publica 
presenáial ou virtual, reduzir o valor, da proposta por meio 
de lances verbais e sucessivos. 

Pra Olipb Campos, n 14, CeÁtro, Aracaju Se.- CEP 4901 0-040 
Tel.: (79) 3 179-7634 www,pge.se.gov.br  
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'STADODESERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPEÇL DOS ATOS E CONTRATOS ADNINISTRAT1VOS 

O pregão apresenta as seguintes características: a) limite do 
uso a compras e serviços, 'comuns; b) possibilidade de o 
licitante reduzir o valor da proposta durante, a sessão; cJ 
inversão das fases' de jtLilgamento da habilitação e da 
propostã. 

Compulsando os autos do ,  processo em epígrafã, verifica-se que 
a escolha da modalidadé do certame licjtatório está em 
consonância com as régras jurídicas aplicáveis à matéria, 
dispostas nos Decretos Fstàduais ri? 26.531/09 e 26.533/09. 

É pertinente esc1arecr, ainda, que, quanto ao Termo de 
Referência, 	quaisquer 	alterações 	iiecessárias 	nas ç- 

especificações deverá ser acompanhadas. dos orçamentos 
pertinenteS. 	 , 

que, ' quanto ao quan.tativo, nada obsta a sua alteração 
para mais ou para menos, vez que 5 modalidade licitatória 
escolhida independe.d? valor. 

No Termo de referência também deve cpnstar as obrigações dà 
contratada, e 'demais itens contidos no projeto básico que não 
foram naquele reproduzidas. 

No entanto, se tais alterações Ocorrerem após a publicação 'do 
edital e estas afetarem a formulação das propostas, aplicar-
se-o disposto no art. 21, §40  da Lei n? 8.66/93. 

É de inteira responsabilidade do ordenador de despesas a 
instrução do procedimen'tp, em especial a especificação do 
objeto e a composição da. Tabela Valores de Referência, pel 
qual esta especializada em nada responde. 

Nesse passo, convém chamar a atenção para a possibilidade de 
aplicação de 'sanções de natureza política, administrativa, 
civil, pecufliára e penal, em caso de malversação da verba 
pública decorrentes de improbidade administrativa, a partir 
da Lei n? 8.429/92, com a edição da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, complementada pela Lei n. °  10.02.8/2000, que criou 
novos tipos penais (crimes contra as. fínatiças públicas), de 
modo a tornar mais efetivos os princípios constitucionais da 
Administração Pública (art. 37/CF). 

Pra Olipio Campos, n 14. Centro, Aracaju Se - CE'P 49010-040 
Tel.: (79) 3179-7634 w'i.pge.sepov.br 
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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

III - CONCLUSiO. 

Isso posto., OPINO no sentido de que: 

a)A veracidade das informações e documentos anexados aos 
autos de inteira responsabilidade da Administração; 

b)Os 	agentes 	públicos 	serão 	responsabilizados 
administrativamente pelos danos causados à Fazenda Pública, 
caso fique comprovado o superfaturamento de preços, sem 
prejuízo de outras sanções civis e criminais cabíveis; 

c)O 	resumo 	do 	instrumento 	convocatórjo 	deverá ....ser 

S 	previamente 	publicado 	no 	site .cornprasnet 	sergip 
(www.cornpraSnet.Se.cTOV.br ) 	.. . 	 . 

d)Observar a aplicação do Decreto n 11 . 2.6.460. de . i.0........de 
Setembro de 2009, que dispõe sobre a criação  do Sistema de 
Preços ReferenciaiS, caso o objeto da aquisição esteja nele 
tabelado; . . . . 

e)Atentar para os arts.18, Parágrafo único, 24, 25 e 26 do 
Decreto n? 25.590/2013; 

f)A exigência do IPVA só pode se dr quando da contratação; 

g)Preva1ee o conteúdo da minuta do Edital sobre os dos 
anexos, em caso de dissonância; 

e)Dar cumprimento ao Art.16, 1 e II da LRF, e ao Art.55 da 
LLCA. 

Por fim, pela VIABILIDADE jurídica .de abertura e consecução 
. . da presente licitação, atendidas tõdas as recomendações 

constantes neste parecer, condicionada às publicações de 
estilo. 

É o Parecer, 

S.M.J. 

Aracaju, 22 de Julho de 2014 

Ricardo Silveira  

Procurado do Estado 

Pra II Olipio Campos, n 14, Centro, Aracaju Se - CEP 49010-040 
Tel.: (79) 3179-7634 ww.pe.qoç 
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sexta-feira, 03 de Novembro de 2017 Aracaju - Sergipl 

GOVERNO DE SERGIPE 
CTAR1ALIO ESTADO DC) PLOJAM-EI4T0, 

ORÇAMENTO E GESTÃO. 

AviSó o ucrr,çAo 
PREGÃO ELEORÕNICONO. 4002517 

OBJETO. Orru:iip[ts na fltAtOIiOi do ctrltS,rrIr[ sorrI raCr,rsO 

5-  tsoa cnrforern COVIdSIÕ PAPITEO SE e FIGEP 

:r'L'.Od Sr&fr.011, vara Atedoel de 560nrssidridee 1u-F.A{1 lT80 

DATA 125 ABERTURA 16/1112517 Is 05:38 Seres SESSÃO 
06 DtSIJTA 16lrIs20I7 Au 09:90 haras. NO SITIO. acacix, 

c:ttr000srs sn:rabr RASE LEGAL Leia Fed. 0.520/2082 1 

8 dOr[:Ç,2. Le,u SeI. 0' 6,20512057. 5.280/2004 e 58452508, 

C)er:rnlon Emo 2053112509 e 24.52312005 PARECER 
JUIIiI3ICO: C01120t7-Fapirae FormaIiaaSn de CrcarrItus e 

Edital: 5pamiipa7as8E8J3t e os2citaG30511Sm21C 
0t580 SOlicitAnte. FueiRo: (0781 3289-0363 no a nos Ouqoede 

COrrIaS 0.46.. OIro rr,sS ./-aucsjtJ/S6. rie C'Ooe 13 [teres 

,Srar,a:o, [11 Se n.e,er:rbro de 201/ 

Golúlio Ribeiro 
P/egC$nf 0- 

GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETERIE DO ESTADO CO PIAI4EJAMENTO. 

OOlCAMIItOTÔ 11 GESTÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÕNICO NO 40512017 

OBJETO. 841:5:580 de 8r40:povinsiac [taros eO5-ca e 

an,rarn:nirO sire 05,10181 [lata 'OtOrlalor te 5ncassisadns da 

/urrOaÇdt. de ApOru 11 PrisOlriSa e 3 frsaca;So YErOlnPJprca da 

Estada de Oergc'e - FÁOI 700:00. DATA DE ABERTURA: 

80:10:2017 AcOSSO hOasO SESSÃO DE DiSPUTA: 151112517 

[003 :0:5- NO S11O vryt:e8.1r.0ee-'i.ceer Ar BASE 

.5001 -  es "51 

13 5252002 o 09803. 5151 80 o" 8 206,22117. 5.2502004 e 

-aios Esi 2573 1 /2709 o 2502.3/31111/) PARECER 

JUI4IDICO, 116062017-POE ForeratioeçAo de ConceItoS O 

EdiIaI- do 3Gnoro6RÕssA,.O SSVIJS8S_'-220,SA5St 
Or0n Ssliellaeto ECIOISIa 07Sf 3250-3007 si ri rua Custe da 

O-sois,. 240-55530511- ArapairriSE. dei)? ás 13110101. 

Areento. 01 riO :rec'e:irtrrÕ rie 2017 

GeS2tf,, RIA elos 
rre-o&rs . Si3CC'SnIiae 

GOVERNO DE SERGIPE 
SL:0011TA RIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO 

AVISO DE I.ICITAÇÃO DÓ PREGÂO 

ELETRÕNICO VI 41313517 

OBJETO: ArauiIiuÃr de bossas rrusnrerineis para 055501 

ecoenrirlolieri dia GrosSO rIo M,ar.utee.ç0n do S5-reterrS de 
0:1104) de 00:01.241 . 05110 EXCLUSIVA pulo .Mi0005rrrpreuoS. 

E:or:elac're Pes,,eeo Porle acue sé refere O te: C-onrpferneoIar 

1:102586 e ,r LO: Asloomoal 8 20802007 e r2çepe,ur:vus 

eonaedrOde8 86 05 04 do LO: II 408/2001 

GoTA 518 ABERTURA: 23/11'2017 ,Is 08.118 heras. SEASÃO 

DE DISPUTA: 201182017 as 11.29 noras. NÓ SITIO: 
l't.leaOes'e coo, o, tOSSE LEGAL: Lei z0' :0.52082202 Ler e' 

La: Odisd:iOr 00 2011:2007. Ler 110012001 o" 1.288. 

38. [0010/oh o" 0546. 05-05105 Estadua:s Õ'S, 21 -3 3 1 e 

78322:2070. Si' PARECER JURID1CO: 7.048/21217 - P011. 

I'çrnrairzaç/e rIu Ceesoltas o EditoS 5162080,mn:oorrurS5g .45 
,Irr -,aavsla:iIuTee,'.506r!1.5' ORGAO SOLiCITANTE, SEBO1 
SE. IrrI /Ou../'Si 31711.05515:: SEI"LAGTSr IJ500f8322i1.2746, 
Ir lOoo, On5rre dc 205:05.2455 111808511. Arcoto5E, de 07 ás 

ArCLOj::.í)illOrIn',ror/rr08112017. 	 - 

Coltes 115-urdo CrsOEs ficara 
Proqeetra SCICCISEPLSG 

SECRETARIA OS ESTADO 00 RLANE.IAMEI4110, 
ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPER1NTENIDENCIA GERr1L DE COMPRAS 	- 
CENTtIALSZADAS 

2' REVISÃO TR1I1ESTRBL DE PREÇOS DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS N"46512016 DO PREGÃO 
EL ETRONICO 15 2550016 

00,1510: .0 s,s,S, ['rarIsIrul de proles 'la ara :10 regiGror rIa 

Diário Oficial 
pçnsc 466020111 declarado a oqrrisç.Ae do erred amores. 

para atender dc necessidades rIos orgàos intapraotee de Estude 

de SeroSo, 

BASE LEGALr Is: r/ I0520d2, Lei er.  &sr66u/3. Ler nO 

12312008. 

ÕRI8.SO GERENCIAI3OR: $OSrREriS d 	Esodir ríç 

PSrre30rerrIO OrçrIervsolO a Gntld SIOPLAS. 
RESULtADO: frOor:aarrae )ue oRo een-e aitrr'a580 rue 4rirec 

tens da referida ato. 

AtOLAS. 01 Se SoseroArO ltd 2517. 

ROSEIAN PEREIRA DOS SANTOS 
Seoretrlrio de Estrson 6o PiaflejItrrrnrr[o, rJrçorlseoiu e GestIo 

SECRETARIA DE ESTADO CIO PLANEJAMENTO. 
ORÇAMENTO E GESTÃO 

ESTRATO DO 5' TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

CENTRALIZADO 152412014. 
MODALIDADE, ineAeoleoõrrroao."240:20f4 

CONTRADADA: SANAM LOCADORA UDA. 

OBJETO: P'rsrrosç40 do pr000 ria -ai4decia reico 6011,40 12 
lAurel, recrIeS aro COntrato r, 34i014  405001045 A 0005sIiaçks 

CerrIra:inlrda de e,trrlrems raro rreeioçâo mie serviço de ioneçrdo 

rio veb8455. cio evado a artrose: Os treeessrd00es do Goverrre rio 

Ifalode do Seriçpn. 

VI066ICIA' 2545 onrtrrb:a 5' 77f7,  25 de salobro de 213111 - 

VALOR: O valor es/orado 80001 do Coelruto e P5 1,5847115,20 

10111 es:ihAu, ClulIritOStI'O 60000111$ e 195,110 rIOL OOi8-LCriIES O 
5.7001113 e rompa miei e--/jr:te eerrlavcef. A c,onlrstarrfe SotOeIrte 
pagacã a 600mralaOa pela eIS/na cossacO: do presente terrinaS 

Aracaju. 25 d000IaItIs 402017 

ROOMAN PEREIRA 1209 SANTOS 
SnsrSloirlO lia Estado do, PlonsjOmnetrIs, Ortar"ento 005158 

GOVERNO DO ESTADO DE SSRGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO 

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
150212017 

PROPONENTE: 551080 Os Seegipe. ois'es .2-3 'oorotoia '10 

dolado 00 Pl0001Errremnlo, C'rçocrdnIn e GesSo - SEPLAS 
PARrrClpE: Asse:r!SlOiO. Irrg,s:al:viI do OcioSo de 17.e15i0e 

DWJETD: ConstO,: ore aoerl'r,oear, rIa farelo dure e crsrrso,s. 
a delinr.s0o, paul l.Orepmeseorta:020 ,iar0mral'ioo Sus raSos çoo' 

eslabelecsrr: -a 1/rIcOh potilkç-a-irTtin'sto-s[iva das rrlrrnmotpr,s 

se.rgiperron a partir de çleot1010I0;rose 001:00 recreIos. 

'AGENCIA: polesipro 3017- 501e:1r[rrm, 2518 
PARECER DAPGE, Si 2 79 1 :2017 ,10 345 sersrrrrrude20:7. 

BASELEGAL: Loro rO.219.'2i21T8e2211oJu51r34€2O1. LeiO' 
50611 da 21 de jodra de 19930 luslrrrções ....rtraIrnos da 0818 

.Aruna;s 01 dsrmueansbra ria 2017 

1506w-lO PEREIRA DOO SANTOS 
Secrelar,o CIO Esloc:o cio PlOsoreovenro. O:çartmes,o e Gestão 

Governo de SergIpe 

SECRETARIA 042 ESTADO GO PL4NEJA 85FETO, 

ORCAM[lIdT0 E GESTÃO 

EXTRATO 00 1' TERMO DE RIl-RATIPICAÇÃO AO 

CONTRATO Si' 17/2017. 

CONTRATANTE: /reornjtaoa 110 9:11000 rio F'lor'e:erIrsr:l'c. 
Orçarre:rlo e Or.sr,Or.- Sd8L.AG 

CONTRATADA. Furilrisd lndalr:'ia o, Coreérsrro 'de MrSsais LISO 
OBJETO. Oi1:eserike Tereis de Re-rulificoçdo Ser por tnerte 
aeresepnllo, ema SZ',O raIvoSo ,rr0asre:rI:lur na 5.1131,1uia da-Os 
o500rlrara a' 1822817, 
BASE LEGAL: Lei as$rrr:ri o' 8507:03 e e9:3ie05n,-s 
cerrt:emerriunes 
Ar088jo. 21 deer.,lohre Os 201/ 

Resinas Pereira das bentos 
11080Islárra de EuioSIr 00 Pioeejn0rLr,rO. 00000ierrrr: e CestAs 

	

N5 27816 	2 

	

G overno de Sergipe 	- 
SECRETARIA DE ESTADO 00 PLAWEJ4MENTO. 

ORÇAMENTO E GESTÃO 

EXTRATO DO 1 TERMO DE RB.RATIFIC#ÇÂO AO 
CONTRATO VI 18)2517. 
CONTRATANTE: Eecrntrio ris Estrido do Pi 000lureenio, 
Ortmento e I3entSn. 

CONTRATADA Zdcro - '[rroeno5ra ore Dorurrrortos e SiOcroas 

LIdo. EPP. 

OBJETO. C. presootrr Totem <[e Pa-rutrkaçIs tsrrr eor sscotn 
lreSamoerrtar oras rosa rrtuçAe arçaererrisrSa rA olrrsrio sento 

do cormIralo rN 11112111 7. 

BASE LEGAL: Lo: Fodreo: 0  5.60853 	to's:acOsrs 

eorrllier!rcriareS. 
Aracaju. 11-1 de tr(r.merr5ro de 2í) 7 

Roomars Pereira 4cr$ Soolos 
.Secreiis;o de EntoeS 'Ir Planerarserta. /Dçtanr.mnto e Gentis, 

Justiça e' da Cidadania e de efesa do 

IConsumidor 	 .. 

bOIADO DO SERGIPE 

SECRETARIA DO 0011020 DÃ.0816TIÇ.À5 00 C'EFEOAAO 
COSi 01)w1i 82011 

- TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 00812017 
008010 de 18,5105,000 

í"ao, 521 00002I611/2017-4 
Parece: POS '0' 7729/281? 	 - 

Porlisipes: Socrerorra lIa Estado da J,I'01110 e de CAlda ao 

C11aOtrr,lldOr e 1e1r0:$lht:G PiabtSO 612 ESI300 05 0615,70 

Objeto: oprolanioa: ah 00411611,8 0:rr SrluiiÇdO mmd postO: 
f'reeíAro ?eer-arinr, fFREFE'ltin arnrr,eo ri r.iriadaoio co ir.ssrçáro 

50 meloa-ria de I:oba)mo ira: rrlek, de corsoe rIo geraçds as 
rooda dentre sairas ocões. ,nrjuu,oe por' ermo rias atia.jlarleo 

do Projeto Fleresoer. cooforrrte otj1ooIs 011 0:08:-o prs:OI-o nua e 
90115 illid5íasId dnsIo Sacre. 

Vlg6ncia: 8-0 (SosueTIo coses a sarlircio dolo 119 500-061012 

Oslo do ASsr,l5turo: 19:1012017. 

Cdstialto BORSO Guimut005 

SecrclA':a tIa EsIsla do JustiÇu e de Gotoso 03 Ceersrrrnidor 

IEducacâo 	
- 

r 5-OPA ri. o 5rj/ sl:oolrl: 
srO:lrrlr-U0.i 55 rçr.r'orlr:.s 1lI)tlrOs''ÃCi 

r;OJIIIOI'FEI.rtr s' -cerIasIcr 

t'l'SOsIrI.s '1 9145571r1rrOT:P2r 
[1001 1:t.50)illTdXIrlO 511111 

00051 	Atole, ,k ioo.u,,r.. 
f.-,oi.e, rir,rslst., ,, Iin1rare,ers .1, 

drrlrile dv 1,10,-rI,, Ir Es,iee t.I, 
['oito, 1'4.d.I '0 SnrnI,rlu s I:se. 1. 
1d.vsal.leJrç S.ved.,n.r.r5. • Ir 
peeidar:i.,reer'irra. 

550l,-r,:,bO0r15d,S argIn,lnert, .. a.Ct501,.Os digieul 	l,,ar 	 O er,,-,ene,ibIrs,. 	 Oe±a ,.sO 	10i4Q sS,,i,..,. i9SOl105 s,gsote. 
ise,,-Ieoru - 00?-01A1SI., Issirtoldo atroada de acOsSa 000554516 O 2.000-2.  

Oderi,-t , loO, O de o,-'sobOe ee 0510 Se 20:315,5 
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2 ÃPOSiiLAME1() ÃO C(»iRAT() N 24/2014 

2.' ;\)c'sIainCniO ao (atraiu n.". 24'2() 14. r.renc ao 

1e210 	rõmeo 	30: 	4 l 	i 

Se.re'.aria de 1 siado do Planejamento (.):çamento e 

Scplag e a empresa Sarnam 1.,ocadora Ltda. 	- 

. DAS P.-RTES F, SE.!S R1':pREs:NrANii';s: 

( 	(()'y[;r\() 	)() i:STADO. através da SECRETARIA 1)1. ESTADO AM 
P.'NEJAMElTO, ORÇAM EiNT() E (EST,\O, órgão integrante da Administruçmo I)jretu (I(' 
i.wdu de eri..npe. dm'uvaate canduada (. OTRA fA\ FE. (.\ 1'J.Ml n.'  

eta CSpitai na Rua Duque de Caxias. n.L  346. l3ai rro S'u: .1os. neste ato. representada por seu 
t'uriü JOÃO AUGUSTo GAMA 1)% S1IXA. brasileiro, separado judicialmente. advogado. 

ra;lur do (TI n. 01 0.$60.30.Q1 . residente e domiciliado nesta Capital e a empresa SA\'IA:'vi 
5 )( AI )( )P A 1 . rDA. C PJ N' 1 .60 7 M2 1 AM)1 -47 denominada C( )\[RA ÍADA. epi'esent;.tda 

neste ah: pelo enhor IVO ÃLCANT'A RÃ DA ROCHA. CPF a.' 01)4.017. .65-0Ü. residente e 
Janici id nesta (anitai. t'm porjula e acordada a :ltera5lo da (_Liusu!a Segunda -- ft r:01. 

1ea9 1)05 Scr\ icos e a (.' lausuft '1 erceint - 1 )o Preço. Das Cmdies de Pacanienio do contrato 
e'entrai laudo a. 24120 14. caio  Objcto é a cumm,k centralizada dc seroços de oeaç/'tct de eicu1s 
pd 	'IL ad 	o, ,a LL 'std 	do' Ot taos 1 at cl 'O. do POdLI \. 1 \ JO EStado dL L 

('L.ESULA 1'RFMF;IR.-\ UO OBJETO 

) rresenc aposti lamento Lem por escopo altL .... ...a (' kiusuIa Segunda '•• Da Fonna De Prcs!nçio 
Dos Serviços e a C lwsu1a lerceira - Do Preço. Da. (OndiÇiCS de Pagamento. do (:onato 
(.cnr raftzado a.' 2. 20 1 4. para api icaçio do indice dc 1 I.;\ rev h cm contratx pstdue as 
Lusulus suprac judas a \ igorarem c im a seguinte rcduço: 

e• \. ó'ri ') 	 . 

( ) . i\çi. vc'J'd) pit'.I.;ifl.\ Otl/'Q/'/flt.' de.r -iç.2 	Io /)/o/cf 	hL., iL'() L 1) 	 770 lhASM f!í!i?i(í 

1(1/E (•' 

U) 
	 l,t.()J? Toi:-I.. 

() 	JtUIjt /0 . 

(.1 2014. C1(? /W7. 

('0117 fllOtOrft,l(l. 

iit 	niiiii 	2. 1). nu)uoio o 

02 	go 0i//U/ 0./O! t/e -  (1/70. )l(t/ 
/711/) i2/1!'/0I (1 .2014. --cro ícm. 

Sem 11U)t/J1'i.St(7 o 

R.51.59,5.2(i 

/ 3(;. •- f)  

/v 

ua Duque de Çias, 346 So José, Aracaju/SE Forte (079) 3226-2297 1 2202 12203 CEP: 49,015-320. 
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DL 1.R(IN 

F(:R:TAR1A I)J fiSF.kDO 1)() p 	\iF\I() RÇA\1:Vfl) E GESTÃO 

/..! 7I:R(7JR.1 	/)() !•'R[çQ J) 	!(, ó 	(i/. 	). /ÍY/\Ü 17 1 

1e ii 	116 )$ i. 

cí!/;eI niox e 	en/u e 

ili'(.i (C/)i .(3/ •  ee.sl/ie.íi?ft In nj/ n(.(7n de in(/iee dc 1/(. 

. 4 :3 Ç)• 	O O/(fl Ui!C Ul £f() ()F7IJU1O. O /2JI /• de 2 ne  

CLÁUSUlA SECIND.& - DA RÀTJFR\ÇÁO 

LrCCfl 	i1c;da ce 	cnu 	c1uulc e '.(u: de c;uule. do 	eadu 

UU II K1O. 	 o 
\ruc.kd.L .$ de euc de 20 6. 

ii 

• 	 H) 
A -4 

.)ÀO ;u:cIMjV\MA DA SILVA 

cere1urec de 1: ta 	nçjumunto. Or tmente e 

O 

RO ÃI,CÂ\°FARA D k ROCU.A 

eíreeeiwuc &le do 

o 

Rua Duque de Caxe, 346— são,  ;odc, Aracaju/SE — 	(6 :9j 32)6-2207 / 2202 / 2203 CEP: 4901 5-320.. 



1. 
ESTADO DE SERGIPE 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Parecer n°: 	/W2017 - PGE. 

Processo n°: 015.000.11029/2017 - 4. 

Origem: Secretaria do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão -. 

SEPLAG. 
Assunto: Minuta do 

50  Termo Aditivo ao Contrato n °  24/2014 - 

Prorrogação de prazo. 
Interessados: Ôrgão de°  Origem e Empresa SPMPM LOCADORA LTDA 

Destino: SEPLAG 

MINUTA DO 5 °  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 

24/2014. ART. 5'7, II DA LEI N °  8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA DÓ CONTRATO. VIABILIDADE 

CONDICIONADA. 

1 - RELATÓRIO 

Caída o presente parecer de consulta forrra1e da pelo 

:: reta: ia ce Estado do PlanejamenTo, Orçame 	e Ges.êc nto 	- 

:ELG, acerca da po5hi1idade leqai. de ser realiraoc o 	Termo 

o tvn ao contrato 	2/2i4, 	. 	 po 	escopo a 

::.rrOOO co igênciedO referido contrato, cujo objeto é a 

contratação centralizada de empresa, pára prestação de serviço de 

locação de veículos de representação func±onal, sob o regime de 

fretaniento contínuo, para Órgãos e Entidades integrantes do 

Poder Executivo do Governo de Sergipe. 

iatóric'. Fundamento e opid. 

II * FUNDAENTAÇAO 

O a'tvc) tem como 	 êncio objetivo a prorrçO de ;íq. co 

24/2014 oor mais ii (doze) meses. 	osuia nue 

Jqência do contrato, 	prevê 	 ibilictacie de 

:'orrcooc2c, deie. que atencildos os requoS previsrO na' 1-ei 

.€EtCe 

- 	 --.'."..--.--.'..--...-----.--------,-----*---.-- 
• 	

í • 

Praça Olímpio Campos, n° 14, Centro, Aracaju - SE C E P 49.010040. 
Telefone: (79) 3179 .7666 - 

• 	

' 	 : 



ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GRÃL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

CLhUS.JLTI ÇUINTA- DA ViGÊNCIA 

O. 	m.snt.e contrato terá vi. ênoa 	ELO r.erracdc e 

a cartir da nora de 2 

db óOi4 , cedeedo eec prc;r:cgado .CC: viet. 
obt.€eçáo de preces e COO içàes rra Sva:itac:ses Pc 

nris t:.reçãc, ra forma 

?rt. 57, li '• 	 . €056/i 913: 

Aro.57 - A d u açáo dos con:rt.ci reii.:*.:s par Ea:.s leI 
tocara CQstrrt 	á vociane:ea aoeerect.ivoe c:-ia 
orcanient.aricr- exceto nuanto aos 

11 - 	prestaçáode ;re.rvicos a cerco execOta:a.e 
forno 	continua, 	que 	oder3o 	ter a : 	dor 
ororr000da par icrcaie: E; Sucessivos procáce 

á c:bt.ancáen de preços a coridi eles cai e vOni: asas te.: 

n.iciisi:caoáo, iis.ial.adc asse sento nasce; •a.:;pl:..e. 

10::. 	caso 	vertente, 	:':Ed.SC 	(70C 	ti cdi ao 	de 	a 31 ....... 

onreç.oconrretiza o s000rte. tático da norma contido OC; 	AYt 	57 . 
da 	lei 	de 	Li citações, : assim 	como 	. 	corttratoadrn:j, te 	o 
d<r prazo, 	na 	forma da legislado em vigor 	cpu citeI. 	ii 	hipótese 

Drqo 	escrarecer 	mais 	uma 	vez, porque 	oa 	r:a 
relevinc±.a , 	Gue 	o veracidaae 	de 	tc;dcs as 	fc:r.... acdar 	o 

0Ç  t2O(" 	 " 	_elL - 
contraenc .. 

. 

Peste 	posso, corivier 	onemar 	a 	at:.ercáo pera pçeO.)o. 
de 	aol. icoc5ç; 	de 	sancões de 	na tecera 	ccl ítica , 	adc cristra 	.. e 
civil, 	pecuniário 	e peneI, 	em 	caso 	de 	 da ma1versaço verba 
pb1ica, 	decorrentes de 	3 :;rrrobici&de 	acanir:i soro , 	a 	caro 	.: 	e 
cai 	ri . 	á .  coro 	e 	C01000 	da 	Lei ce 	áscoroabe. J. 

Pjse, 	comolernentad.o CiO 	Le ... ....10. 025,/2Õ00, criou que 
p'- .rei e 	crimes coco co 	as 	finanças úbiicoá 	, 	oe 

tornar 	meis 	efetivos os 	princíctos c.olost.ltecjoriais. 
A.9:rdnísi:.r'eç:ão 	Públ.:Lc... :rt.. 	ir/tIFO 

III - CONCLUSÃO 

Isto posto, resta nece.scár:Lo: 

Praça C!ímo Campos, n° 14. Centro, Aracaju - SE - CEP 49.010-040, 
TeIefone (79) 3179 -7666 - wo/pgese.gpvbr 
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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL Dos ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
de 	toda 	dccÜmentaÇ0 	juit.a(i50S 

e) 	teit icaçc 
or 

tenha 	sido 	apreseflteG2 	em 	o:cigina, 
:os 	cue 	n-c 

La 	 ceda 	por 	certórioi 	competer e. 	Ou 	PO 

oceEc' 	de 	cóc 	a ut.enti 
daiei, 	oOnotne 	reza 	o 

rvido:r 	da 	0jnst;raÇ80, 	sob 	as 	oenas 

da Lei 	n. ° 	8.666/l93. 

ao 	ar. 	26 da 	l 	cor1juOta 	?CE/SEAD 
b) Dar cumprimento 

Gl/2Ci 7 , 	no que 	f.or 	cabível 

n 	Imorensa 	Oficial 	do 	Termo 	AdiriO, 
?h;aco 

do 	aro, 	C 	teor 	dc 	qae 	prescrsYe 	c 
oare 	eiicác'ia 

8.666/1993; 
r.Lco do art 	61 da Lei 	o. 

: :qraío 

todas 	as 	Certidões! 	c;er-fific-rcio/ 
d)tUa1iZar 
que encontram - Se vencidos. 

.eclaracões, 

e) RdomerdO que se cumpra na mnregra todas as 

ecomei;decõ?5 t razidas no Ofício n °  3314/201? 	SCCC,G.COF f'ls. 

Por fim, 	diante de todo o exposto, 	tendo pela 

VIABILIDADE jurídica de se realizar o reteridido; 	
da 

dest e ocrecer, CONDICIONADA ao cumprimenta) aias 

omerdacõeS aduzidas e as püh1.tcÇõ€S de estilo. 

E o parecer, 

S .M. J. 

L, 	ArácajU, 26 de outubro de 2017/  

Ricardo'31e±ra de Oliveira 
procurador do Estado 

Praça Olímpio Campos n 11  14, Centro, Aracaju - SE - CEP 49.01 0-040. 

Telefone: (79) 3179 -766 - 	pgQdL 
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JUCESE 

ESTADO DE SERGIPE 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

9) 
Página 1 de 1 

Oficio n° 67 / 2017 - PRESI 

Aracaju, 13 de Novembro de 2017. 

Ilustríssimo Senhor 
ROBERTO LEPLETIER 
Superintendente Geral de Compras Centralizadas 

Assunto: ENCAMINHA TERMO DE ANUÊNCIA N° 015/2017. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO FUNCIONAL 
EXECUTIVO TIPO SEDAN NO MÍNIMO 2.0, MOVIDO A GASOLINA E/OU FLEX, 
ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2014, ZERO KM, SEM MOTORISTA. 
CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA. CONTRATO N° 024/2014. 

Senhor Superintende, 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente expediente solicitar 
autorização de Vossa Senhoria para anuência ao contrato centralizado n 24/2014, conforme 
Termo de Anuência em anexo. 

Certo de poder contar com vossa colaboração, agradecemos antecipadamente. 

Atenciosamente, 

GEORGE DA TRINDADE GOIS 
Presidente 

Rua Própria, 315 Centro Cep: 49.01 0-020, Aracaju-SE 
Fone: 3234-4100 Fax: 3234-4141, www.jucese.se.gov.br  

e-DOC - Documento Virtual 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

TERMO DE ANUÊNCIA N° 1512017 

Termo de Anuência referente à contratação centralizada, Contrato n°24/2014, 
para prestação de SERVIÇOS DE LOCA ÇAO DE VEICULOS DE 
REPRESENTA ÇAO FUNCIONAL EXECUTIVO TIPO SEDAN NO MÍNIMO 
2.0, MOVIDO A GASOLINA E/OU FLEX, ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 
2014, ZERO KM, SEM MOTORISTA, que entre si celebram o governo do 
ESTADO DE SERGIPE, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTAO, e a JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DE SERGIPE- JUC'ESE. 

Eu, George da Trindade Gois, portador do RG n.° 885.566 SSP/SE, e do CPF n.° 663 .901.335-53, na qualidade 
de Presidente da JUCESE, por meio deste instrumento, dou anuência, destá instituição, ao Processo de Contratação 
Centralizada para prestação de SERVIÇOS DE LOCA ÇAO DE VEÍCULOS DE REPRESENTA ÇAO FUNCIONAL 
EXECUTIVO TIPO SEDAN NO MÍNIMO 2.0, MOVIDO A GASOLINA FIOU FLEX, ANO/MODELO NAO INFERIOR A 
2014, ZERO KM, SEM MOTORISTA, Contrato n° 2412014, incluídos seus termos aditivos e de apostilamento, 
responsabilizando-me pelo acompanhamento da execução do Contrato e demais incumbências pertinentes ao processo, nos 
termos do Decreto Estadual n.° 23.151, de 15 de março de 2005 e da Lei n.° 5.848, de 16 de março de 2006 e alterações 
posteriores. 

Informo que as despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

CLASSIFICAÇÃO 
PROJETO! ELEMENTODE FONTEDE 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL ESTiMATIVA AN UAL(01/12/2017 a 3111212017) 

PROGRAMÁTICA 
ATIVIDADE DESPESA RECURSO 

19201 231.220.039 1 	1152 3.3.90.39 1 	270 R$2.700,00 

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, designo a servidora Ana Carina Menezes Cantanhede Moreira, RG n.° 
3.062.984-5 SSP/SE, e CPF n. °  013.248.215-07, e na sua ausência e impossibilidade o servidor Jorge Nunes Ferreira, portador 
de RG n.° 410.734 SSP/SE e CPF n.° 170.946.075-04, lotados no Departamento Administrativo e Financeiro, para acompanhar 
e fiscalizar cota-parte que lhe cabe no contrato, conforme disposições do Decreto Estadual n° 27.883 de 15 de junho de 2011, 
notificando a Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão de eventuais ocorrências. 

Prazo de Vigência daAdesão: 10  de dezembro de 2017 a 31 de dezembro 2017. 

Aracaju (SE), 13de novembro de 2017. 

George da Trindade Gois 
Presidente - JUCESE 

Termo de Anuência validado por: 

Roberto Lepletier 
Superintendente de Compras Centralizadas 

Rua Propriá, n° 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4 100 - e-mail: jucese@jucese.se.gov.br  

www.jucese. se.gov.br  



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

TERMO DE ANUÊNCIA N 1512017 

Termo de Anuência referente à contrataçào centralizada, Contrato n" 24/2014, 
para prestação de SERVIÇOS DE LOCA ÇAO DE VEÍCULOS DE 
REPRESEIS/TAÇAO FUNCIONAL EXECUTIVO TIPO SEDAN NO MÍNIMO 
2.0, MOVIDO A GASOLINA E/OU FLEX ANO/MODELO NÁO INFERiOR A 
2014, ZERO KM SEM MOTORISTA, que entre si celebram o governo do 
ESTADO DE SERGiPE, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTAO, e a Jt/NL4 COMERCIAL DO 
ESTADO DE SERGIPE- JtJCESE. 

Eu. George da Trindade (bis, portador do RG n.°  885.566 SSP/SE, e do CPF n.° 663.901.335-53, na qualidade 
de Presidente da JUCESE, por meio deste instrumento, dou anuência, desta instituição, ao Processo de Contratação 
Centralizada para prestação de SERViÇOS DE LOCA ÇAO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO FUNCiONAL 

. EXECUTIVO TIPO SEDAN NO MÍNiMO 2.0, MOVIDO A GASOLINA E/OU FLEK ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 
2014, ZERO KM SEM MOTORISTA, Contrato n° 2412014, incluídos seus termos aditivos e de apostilamento, 
responsabilizando-me pelo acompanhamento da execução do Contrato e demais incumbências pertinentes ao processo, nos 
termos do Decreto Estadual si. 0  23.151, de 15 de março de 2005 e da Lei si.°  5.848, de 16 de março de 2006 e alterações 
posteriores. 

Infonno que as despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

CLASSIFICAÇÃO 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL 
PROJETO! ELEMENTO DE FONTE DE 

ESTIMATIVA ANUAL(01/1.2/2017 a 3111212017) 
PROGRAMÁ11CA 

ATIVIDADE DESPESA RECURSO 

1201 23L220.039 1152 1 	3.3.90.39 1 	270 1 	 R$2.700,0O 

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666193, designo a servidora Ana Carina Menezes Cantanhede Moreira, RG n.° 
3.062.984-5 SSP/SE, e CPF si.°  013.248.215-07, e na sua ausência e impossibilidade o servidor Jorge Nunes Ferreira, portador 
de RG n.° 410.734 SSP/SE e CPF n.° 170.946.075-04, lotados no Departamento Administrativo e Financeiro, para acompanhar 
e fiscalizar cota-parte que lhe cabe no contrato, conforme disposições do Decreto Estadual n°27.883 de 15 de junho de 2011, 

. 

	 notificando a Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão de eventuais ocorrências. 

Prazo de Vigência da Adesão: 1° de dezembro de 2017 a 31 de dezembro 2017. 

Aracaju (SE), l3de novembro de 2017. 

l~ 
George da Trindade Gois 

Presidente - JUCESE 

Termo de Anuência validado pon 
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Rua Pro' 	n° »ã, ' Centro, Aracaju/SE, CËP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese®jucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA ETECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Encaminho ao DAF para providências . e digitalizaço. 
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Jorges Ferreira 
Diretor d1EÍAF - JUCESE 

Digitalizado em 

Responsável pela Digitalizaço 

Encaminho ao Setor de Patrimônio e Serviços para cadastro no IGESP e demais sistemas de controle. 

Em / /_____ 

Marcelo Passos Silva 
Secretário Geral - JUCESE 

Cadastrado em / / 

Responsável pelo Cadastro 

Rua Propriá 11.315 - Centro - Aracaju/SE 
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Oficio n° 69/2017-JUCESE 

Aracaju, 15 de dezembro de 2017. 

Ilustríssimo Senhor 
ROBERTO LEPLETIER 
Superintendente de Compras Centralizadas 

Assunto: Devolução de Veículo. Contrato Centralizado n° 0312013. 

Senhor Superintendente, 

Não tendo mais interesse na continuidade de anuência ao Contrato Centralizado n° 
03/2013 da SEPLAG/SE relativo à prestação de serviços de locação de veículo tipo sedan de 
luxo, a Junta Comercial do Estado de Sergipe vem através do presente expediente informar que 
no dia 29/12/2017 promoverá a devolução do veículo outrora locado, uma vez que não renovará 
sua anuência ao referido contrato no ano de 2018. 

Sem mais para o momento elevamos os votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

GEORGE DA TRINIADE GOIS 
Presidente 

Rua Própria, 315 Centro Cep: 49.010-020, Aracaju-SE 
Fone: 3234-4100 Fax: 3234-4141, www.jucese.se.gov.br  
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