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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 5849/2018-04 
 
 

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO, através da Comissão Permanente de Pregão - CPP, 

nomeada pelo ATO Nº 2250/2017-SRH/P/ALE, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 

local indicado fará realizar licitação na MODALIDADE PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, 

observando-se as disposições da Lei nº 10.520/02, dos Decretos nº 5.450/05 e 3.555/00, da Lei Complementar nº 123/06, 

subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus 

anexo. 
 
1.0 - DO OBJETO 
O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, com 
fornecimento de peças, rodas, acessórios e componentes, sob demanda, a pedido da Divisão de Transporte da 
ALE/RO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia – Anexo 1. 

 
2.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
2.1 – As despesas com o pagamento do objeto, quando houver a contratação, correrão por conta dos recursos 
consignados da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no exercício de 2018, Classificação Programática: 
01.122.1020.2062.0000, no valor estimado de R$ 520.851,14 (quinhentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e um reais e 
quatorze centavos), assim distribuídos: 
Elemento de despesa 33.90.39 – Fonte de Recurso: 100 – Recursos Próprios - R$ 238.266,00 
Elemento de despesa 33.90.30 – Fonte de Recurso: 100 – Recursos Próprios - R$ 282.585,14 
 
3.0 - DO ENVIO DA PROPOSTA 
3.1 - As propostas comerciais para os lotes deverão ser encaminhadas até a data de 04 de junho de 2018, as 9h00min. 
 
3.1.1 - A proposta registrada e anexada previamente no sistema www.licitacoes-e.com.br, deverá conter, 
imprescindivelmente, sob pena de desclassificação, a marca do produto ofertado e, sendo o caso, demais elementos de 
identificação, como modelo, número de referência e demais especificações necessárias à identificação do objeto ofertado. 
 
3.1.2 – É vedada a identificação do licitante, nos termos do §5º do Art. 24 do Decreto Federal nº 5.450/05. 
 
4.0 – DO INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
4.1 – A fase de lances do presente certame terá início na data de 04 de junho de 2018, as 10:00h. 
 
4.2 - Todas as referências de tempo constantes neste Edital, bem como os enunciados na Sessão Pública, observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF. 
 
5.0 – DO IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatório, interessados que se enquadrem em uma ou 
mais das situações a seguir: 
 
a) constituídos sob a forma de consórcio; 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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b) em cumprimento de penalidade de suspensão temporária de participar em licitações, imposta por esta ALE/RO ou 
qualquer outro órgão da Administração Pública Federal (TCU, Acórdão 2818/2011 – 1ª Câmara); 
 
c) declaradas inidôneas, por órgão ou entidade de qualquer esfera de Governo; 
 
d) estejam sob falência, concordata, processo de recuperação judicial, sob concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
 
e) tenham funcionário ou membro da Administração da ALE/RO, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico. 
 
f) que possuam em seu quadro de pessoal, empregado (s), que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento desta 
ALE/RO. 
 
6.0 – DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1 - Para acesso ao sistema eletrônico utilizado para a realização deste certame (BB Licitações Eletrônicas), os 
interessados em participar do presente pregão, deverão dispor de chave de identificação e senha de acesso, pessoais e 
intransferíveis, obtidas após cadastramento junto ao Banco do Brasil S.A., por meio de suas agências sediadas no país 
ou por outros meios disponibilizados pelo banco. (§ 1º, Art. 3º, do Decreto 5.450, 31/05/05). 
 
6.1.2 – O procedimento, regras e critérios para o cadastramento acima citado, serão os estipulados pelo Banco do Brasil 
S/A, os quais poderão ser consultados também por meio do endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. 

 
6.2 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo  ao  provedor  do  sistema ou a ALE/RO responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros, conforme art. 3º, §5º, do Dec. 5.450/05. 
 
6.3 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
presente pregão, nos termos do art. 3º, §6º, da Lei nº 8.666/93. 
 
7.0 – DA PARTICIPAÇÃO 
 
7.1 - A participação no certame se dará por meio do encaminhamento de proposta de preços, exclusivamente por meio do 
sistema BB Licitações Eletrônicas, pela empresa devidamente credenciada na forma do item anterior, observando-se os 
requisitos constantes nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 9.2, bem como as datas e horários estabelecidos nos itens 3.0 
e 4.0 deste Edital. 
 
7.2 – O tempo normal da disputa será de 10 (dez) minutos, podendo ser prorrogado a critério da Pregoeira, em seguida 
inicia-se a contagem de tempo aleatório (tempo randômico), o qual será de até 30 (trinta) minutos, para o encerramento 
da disputa. 
 
7.3 – Em caso de desconexão com a Pregoeira no decorrer da fase de lances do pregão, o sistema eletrônico poderá 
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances até o retorno da Pregoeira à sessão, sem prejuízo dos 
atos realizados. 
 
7.4 - Quando a desconexão acima mencionada persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa, tendo reinício somente após comunicação expressa aos participantes pela Pregoeira, por meio do próprio 
sistema BB Licitações Eletrônicas. 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/


 

 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 

 

Rua Major. Amarantes, nº 390–Arigolândia–P.Velho/RO 
CEP 76.801-911 – Fone 0xx69 3216-2815 

site www.al.ro.leg.br 
  

Pág. 3 de 39 

7.5 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser  de R$ 100,00 para o lote. 

 
7.6 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 02 (dois) segundos e o intervalo 
entre lances não poderá ser inferior a 02 (dois) segundos 
 
8.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - A Pregoeira classificará antes do início da disputa de preços, os licitantes cujas propostas atendem às 
especificações constantes neste Edital. 
 
8.2 - Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para 
a contratação, hipótese em que a Pregoeira negociará diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço. 
 
8.3 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
 
8.4 - A Pregoeira poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e documentação, 
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo estipulado pela autoridade. 
 
8.5 - Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a 
ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora (§7º, do Art. 25 Decreto 5.450/2005). 
 
9.0 – DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA E DOCUMENTOS DE HABILTAÇÃO POR MEIO 
ELETRÔNICO 
 
9.1 - A empresa arrematante na sessão eletrônica deverá, após a fase de lance, quando convocado pela Pregoeira, 
encaminhar em até 30 (trinta) minutos a Pregoeira da ALE/RO, por e-mail cpl@al.ro.leg.br, a proposta comercial escrita, 
datilografada ou emitida em equipamento de informática, elaborada em língua portuguesa, de modo claro, datada e 
assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e juntamente com os documentos de habilitação e as declarações 
exigidas neste edital e seus anexos, sob pena de desclassificação. 
 
9.1.2 - A empresa declarada vencedora terá prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação da Pregoeira, 
para encaminhar a ALE/RO, via SEDEX ou outro meio que atenda a este prazo, a proposta comercial de que trata o 
subitem anterior (9.1) juntamente com os documentos de habilitação, ORIGINAIS, e as declarações exigidas neste edital, 
sob pena de desclassificação. 
 
9.1.3 – Em caso de desclassificação do primeiro colocado, os licitantes convocados na ordem de classificação, deverão 
observar as condições estipuladas nos subitens 9.1 e 9.1.2, correndo o prazo para envio dos referidos documentos a 
partir da convocação pela Pregoeira. 
 
9.1.4 - Os licitantes que aceitarem cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado, 
deverão observar as condições estipuladas nos subitens 9.1 e 9.1.2, correndo o prazo para envio dos referidos 
documentos a partir da convocação pela Pregoeira (inciso I, do art. 11 do Decreto nº 7.892/13). 
 
9.1.5 - Após o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante 
que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento 
e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital (Art.24, 
§§8º e 9º, do Decreto 5.450/2005). 
 
9.1.6 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 

mailto:cpl@al.ro.leg.br
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9.1.7- Os licitantes, na sequência da ordem de classificação do certame, poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado, através do chat (Art. 10 do Decreto nº 7.892/13). 

 
9.2 - A proposta deverá conter ainda: 
 
a) as especificações claras e precisas do objeto deste PREGÃO, conforme Anexo I, para sua melhor identificação; 
 
b) preço unitário e total, em valores numéricos da moeda corrente nacional, utilizando-se apenas duas casas decimais 
após a vírgula (Lei nº 9.069/95), os quais deverão compreender todas as despesas com impostos, encargos sociais e 
previdenciários, taxas, transporte, seguros, assim como quaisquer outros que incidam ou venha a incidir sobre o objeto da 
presente contratação. 
 
c) o prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da 
data de recebimento da proposta comercial devidamente consolidada, nos termos deste Edital; 
 
d) nome ou razão social do proponente, CNPJ ou CPF, endereço, telefone e endereço eletrônico (e-mail); 

 
e) indicação do banco, número da conta corrente e agência (código e endereço), para fins de pagamento, caso a empresa 
seja a vencedora, bem como nome, número da Carteira de Identidade, CPF, estado civil e endereço residencial do 
representante legal da empresa licitante; 
 
9.2.1 - Não será admitida a alteração posterior da proposta registrada previamente no sistema eletrônico, no que tange às 
características do objeto do edital, devendo a proposta comercial escrita (subitem 9.1), corresponder àquela registrada 
(subitem 3.1.1) e vencedora do certame, sob pena de desclassificação, salvo devidamente justificado e cujas 
características sejam iguais ou superiores a proposta originalmente ofertada. 
 
9.3 - Os documentos originais (proposta/documentos de habilitação) deverão ser encaminhados a Comissão Permanente 
de Licitação – CPL da ALE/RO, sito à Rua Major Amarantes, 390 – Arigolândia CEP 76.801-911, Porto Velho/RO, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, com encaminhamento via SEDEX, ou outro meio de eficiência e rapidez similares, contados 
a partir da data do certame licitatório, sob pena de desclassificação. 
 
10.0 - DA HABILITAÇÃO 
10.1 - A empresa vencedora na sessão eletrônica deverá, juntamente com sua proposta comercial (item 9.1), encaminhar 
a Pregoeira desta ALE/RO, para fins de verificação quanto sua habilitação os seguintes documentos: 

 
10.1.1 - Habilitação Jurídica: 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de diretores em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, bem como 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
10.1.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do Contrato Social; 

 
c) Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) – CRF (art. 27 da Lei n. 8.036/90, 

combinado com o inciso IV do art. 29 da Lei n. 8.666/93); 
 

d) CND – Certidão Negativa de Débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) – alínea “a” do inciso I do art. 47 da Lei n. 8.212/91 e alterações, combinada com o inciso IV do art. 29 da Lei 
n. 8.666/93.  
 

e) Certidões de Regularidade Fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal (inciso II do art. 29 da Lei n. 
8.666/93), dentro do seu prazo de validade nelas consignado, sendo: 

 Nacional – relativamente à Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(certidão conjunta);  

 Estadual – relativamente à Fazenda Estadual; 
 Municipal – relativamente à Fazenda Municipal; 

 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa fornecida por aquele órgão, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (NR). 

 
10.1.3 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, consoante inciso 
II, do art. 31, da Lei nº 8.666/93.  
 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizadas por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação das 
propostas, a saber: 

 
I - sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicílio da Licitante, 
acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído (art. 5º, § 2º, do 
Decreto-Lei nº 486/1969); 

  
II - sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas pela Lei nº 6.404/1976: registrado 
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e publicado em Diário Oficial e em Jornal de grande 
circulação (art. 289, caput e § 5º, da Lei nº 6.404/1976); 

  
III - sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede; caso a sociedade 
simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades 
empresárias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial. 

 
10.1.3.1. As licitantes com menos de um ano de existência, deverão apresentar balanço de abertura, no caso de 
sociedade sem movimentação ou balanço intermediário; no caso de sociedade com movimentação, deverá apresentar, 
ainda, demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua 
existência, com assinatura do sócio-gerente e do responsável por sua contabilidade e a indicação do nome deste e do 
seu número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou do domicílio da licitante. 
 
10.1.3.2. A comprovação da boa situação financeira da licitante será feita por meio da avaliação, conforme o caso: 
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a) do balanço referido na alínea ‘b’ do subitem 9.3, cujos índices de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas a seguir, terão que ser maiores que um (>1): 
 

                                   Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo 
  LG = ------------------------------------------------------------- 
   Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
 
 
             Ativo Total 
  SG = ------------------------------------------------------------- 
   Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
 
 
     Ativo Circulante 
  LC =   --------------------------- 

             Passivo Circulante 
 
b) do balanço referido no subitem 14.3 cujo Índice de Solvência, obtido conforme fórmula a seguir, terá de ser maior ou 
igual a um (> ou = a 1): 
 
      Ativo Total 
  S = ------------------------------ 

                    Passivo Exigível Total 
 
10.1.3.3. Os índices de que tratam as alíneas ‘a’ e ‘b’ do subitem 10.1.3.2 serão calculados pela licitante e confirmados 
pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no 
Conselho Regional de Contabilidade.  
 

10.1.3.4. A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um), no cálculo de quaisquer dos índices referidos na 

alínea “a”, ou menor que 1 (um), no cálculo do índice referido na alínea “b”, deverá comprovar que possui capital mínimo 

ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado para contratação. 

10.1.3.5. As peças contábeis deverão estar assinadas pelo representante da empresa e contador devidamente habilitado 
junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC da sede da licitante, devendo constar também a Declaração de 
Habilitação Profissional em vigor. Tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais de elaboração 
estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil. 
 
10.1.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente com o objeto desta licitação, consistente na 

apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da empresa, fornecido (s) por 
pessoa (s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove (m) que a licitante executou serviços de 
características semelhantes ao objeto licitado.  

 
10.1.5  – O licitante vencedor deverá apresentar as declarações, conforme os Anexos III, IV, V, VI e VIII deste edital, 
devidamente assinados por seu representante legal. 
 
10.1.6. Serão consultados, ainda, para fins de habilitação: 
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a) Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – 
CAGEFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 2.414, de 18 de fevereiro de 2011; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria-Geral da União – CGU, que 
resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada; 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), do Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não haja 
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório.  

12. DO CONTRATO 

12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 5 ( cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital.  

12.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da 
Adjudicatária e aceita pela Administração. 

12.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “on line” ao Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.  

12.3. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as condições de habilitação, ou 
quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a 
ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os 
requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais 
cominações legais. 

12.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento). 

12.5. É permitida a subcontratação parcial do objeto do contrato, nas condições autorizadas no Termo de Referência e/ou 
na Minuta de Contrato. 

12.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.7. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá 
registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Administração. 

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO 

13.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por 
interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) 
meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
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13.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços 
contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação 
mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação. 

13.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

13.3.1. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio órgão contratante, 
enquanto perdurarem os efeitos; 

13.3.2. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação;  

13.3.3. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não renováveis 
que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação. 

13.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  

 
14.0 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
14.1. A execução dos serviços será iniciada após a assinatura do CONTRATO e mediante autorização de serviço ou 
fornecimento, de acordo com a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, nas condições 
estipuladas no Termo de Referência. 
 
15.0 - DO PAGAMENTO 
 
15.1 - O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio de ordem bancária, através do Banco do 
Brasil S/A, em até 30 (trinta) dias corridos, conforme disposição da Resolução nº 395, de 4 de abril de 2018, publicada no 
DO- e- ALE/RO, de 05 de abril de 2018, a contar da certificação das Notas Fiscais de Prestação de Serviços/peças, 
contendo preço unitário e o valor total, bem como o nome do banco, código da agência e o número da conta corrente da 
empresa. 
 
15.2. A cada pagamento efetivado pela Administração, será procedida prévia verificação da regularidade fiscal do 
fornecedor, devendo possuir as pertinentes certidões comprobatórias de situação regular perante a Fazenda Federal, 
Estadual, Municipal, Seguridade Social, Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
15.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal de Prestação de Serviços, serão os 
mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a Assembleia Legislativa do Estado 
de Rondônia por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes e o prazo de 
pagamento será contado da data de representação do documento corretamente preenchido. 
 
15.4. Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n° 9.430, de 27/12/96, Lei nº 9.718, de 27/11/98, e IN/CONJUNTA 
n° 294, de 04 de fevereiro 2003, será retido na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, bem assim a 
contribuição sobre o lucro líquido, a Contribuição para a seguridade Social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, 
sobre os pagamentos que efetuar a Contratada, se esta não apresentar cópia do Termo de Opção do Simples Nacional, 
de que trata a Instrução Normativa SRF n° 608, de 09 de janeiro de 2006. 
 
15.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas 
pela Contratada, nos termos deste Termo de Referência. 
 

15.6. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal apresentada pela 
Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços executados. 
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15.6.1 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada pela Contratada com os 
serviços efetivamente prestados. 

15.6.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

15.7. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30/04/2008, será efetuada a 
retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se 
constate que a Contratada: 

15.7.1. não produziu os resultados acordados; 

15.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

15.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com 
qualidade ou quantidade inferior à demandada,  

15.8. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento 
da Contratada nos sites oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

15.9. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.  

15.9.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 
Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

15.9.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

15.10. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na 
agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

15.11. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

15.12. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que 
porventura não tenha sido acordada no contrato. 

15.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde 
a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 

365 
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N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

16.0 – DA IMPUGNAÇÃO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RECURSO. 
 
16.1 – Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 
convocatório do pregão, na forma eletrônica, conforme art. 18, caput, Dec. 5.450/2005. 
 
16.1.1 – Caberá a Pregoeira, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no 
prazo de até vinte e quatro horas, nos termos do art. 18, § 1º, Dec. 5.450/2005. 
 
16.2 - Até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos acerca da presente licitação, por meio do e-mail cpl@al.ro.leg.br, nos termos do art. 19 do Dec. 5.450/05. 
 
16.3 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em 
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, nos termos do art. 26, caput, do Dec. 5.450/05. 

 
16.3.1-Para fins deste edital considera-se “imediata”, a manifestação realizada na forma do subitem anterior, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da declaração do vencedor no sistema do BB-licitações. 
 
16.3.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 
anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor, nos termos do art. 26, §1º, do Dec. 5.450/05. 
 
16.3.2 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
  
16.4 - Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnações ao instrumento convocatório, deverão ser 
dirigidos a Pregoeira e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação, localizada na sede da Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia, situada à Rua Major Amarantes, nº 390 - Arigolândia, CEP - 76.801-911 - Porto 
Velho/RO, em dias úteis, no horário de 07h30 às 13h30min, de segunda, quinta e sexta-feira, e no horário de 8h as 12h e 
das 14h as 18h, de terça e quarta-feira. 

 
17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   
 
17.1. Será aplicada penalidade nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei 10.520/2002, a Contratada que cometer as 
seguintes infrações administrativas: 
 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
b) convocado, dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
c) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) fraudar na execução do contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
g) não mantiver a proposta. 

 
17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

mailto:cpl@al.ro.leg.br
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a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Contratante; 
b) multa moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida (mensal, bimestral) da 

execução dos serviços, até o limite de 10 (dez) dias; 
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do 

objeto; 
d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória poderá ser aplicada na proporção de 5% sobre o valor total 

do Contrato; 
e) no caso da alínea “a” do subitem 17.1, suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 

Contratante, pelo prazo de até dois anos; 
f) para as alíneas “b” à “g” do subitem 17.1, impedimento de licitar e contratar com a Assembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia; 
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir à ALE-RO pelos prejuízos causados; 

 
17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei 8.666/1993, a Contratada que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999. 
 
17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
17.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo necessária a apresentação de 
defesa prévia pela CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que for notificado pela ALE/RO. 
 
17.7. Após o processamento administrativo pertinente, as importâncias decorrentes das multas aplicadas e não recolhidas 
nos prazos determinados nas notificações correspondentes, serão descontadas dos pagamentos, eventualmente, devidos 
pela ALE/RO ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
17.8. As penalidades descritas acima, nas situações e momentos para as quais foram estabelecidas, podem ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente a critério da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após análise das circunstâncias 
que ensejaram sua aplicação; 
 
18.0 – DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
 
18.1 Para a seleção da proposta mais vantajosa será utilizado o critério do menor preço global. 
 
19.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 - A presente licitação não importará necessariamente na contratação da adjudicatária, podendo a Administração da 
ALE/RO, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, sendo dada a devida ciência 
aos licitantes, por meio de publicação no órgão oficial. 
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19.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não sendo a ALE/RO, 
em nenhuma hipótese, responsável por tais custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
 
19.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, observando-se o início e término em dias úteis de expediente normal nesta ALE/RO. 
 
19.4 – Os atos e decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicados aos licitantes interessados, por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico 
da ALE/RO. 
 
19.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 
 
19.6 - O presente Edital encontra-se disponível no site www.al.ro.leg.br  – Licitações; www.licitacoes-e.com.br, ou na 
ALE/RO, para consulta aos autos, localizada na Rua: Major Amarantes, nº 390 - Arigolândia, Porto Velho/RO, telefone – 
fax (0xx) 69-3216-2732, no horário de 07h30 às 13h30min, de segunda, quinta e sexta-feira, e no horário de 8h as 12h e 
das 14h as 18h, de terça e quarta-feira. 
 
19.7 Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira em conformidade com as disposições legais e princípios gerais do 
direito. 
 
19.8 - O desatendimento pelo licitante, de exigências formais não essenciais, não importará o afastamento do proponente, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, conforme a prudente 
análise da Pregoeira. 
 
19.9 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
19.10 – Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, como único competente para dirimir as questões que 
porventura surgirem na execução da presente contratação, com renúncia expressa por qualquer outro. 
 
19.11 - São partes integrantes deste Edital os seus anexos: 
 
ANEXO I  TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO  II MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO  III DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
ANEXO IV DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
ANEXO V DECLARAÇÃO MENOR 
ANEXO VI DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 9, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005, do 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
ANEXO VII MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  
ANEXO VIII DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

Porto Velho/RO, 09 de maio de 2018. 
 
 

 Lourdes Terezinha Lena 

Pregoeira ALE/RO 

ATO Nº 2250/2017/SRH/P/ALE 

http://www.ale.ro.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 5849/2018-04 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 08/2018/SLG/ALE/RO 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. 

 

Neste termo entende-se por: 

 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia; 

 

FISCALIZAÇÃO: Gestor de contrato, fiscal e Comissão de trabalho especial de recebimento de materiais e serviços no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia; 

 

CONTRATADA: Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, nos veículos que 

compõem a frota oficial da ALE/RO. 

 

1. OBJETO  

1.1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e a mão-de-obra 

(serviços), mecânica geral, sistema elétrico, sistema hidráulico, borracharia completa, balanceamento, alinhamento, cambagem, 

suspensão, instalação de acessórios, ar-condicionado, troca de óleo e filtros, tapeçaria, com fornecimento de peças, rodas, acessórios, 

componentes e materiais originais recomendados pelos fabricantes, em casos excepcionais, paralelos de 1ª linha, desde que 

autorizado pelo Fiscal do contrato, da Divisão de Transporte da ALE/RO, de acordo com as características de cada veículo, sob 

demanda. 

 

2. VALOR ESTIMADO 

2.1 – O custo estimado global da presente contratação é de R$ 411.429,48 (Quatrocentos e onze mil e quatrocentos e vinte e nove 

reais e quarenta e oito centavos), conforme discriminado na Tabela do Anexo I deste Termo de Referência. 

2.2. - Os valores definidos para os itens 01 e 02 tem como parâmetro, os custos ocorridos no ano de 2017, acrescidos de no mínimo 

30% (trinta por cento), conforme solicitação da Divisão de Transportes, considerando fatores como depreciação e diminuição de vida 

útil dos veículos, o que acarreta em custos mais elevados. 

 

2.3. - Todos os itens deste certame estão agrupados em lote único, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor valor 

global para o grupo em disputa; Como exemplo, o licitante deverá cadastrar no sistema o valor global: R$ 411.429,48 (Quatrocentos 

e onze mil e quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), e no momento oportuno de envio da proposta comercial, os 

licitantes deverão apresentar planilha com os valores para cada item em disputa, obedecendo ainda as seguintes regras. 

2.4. - Os valores definidos para os itens 01 e 02 da tabela do Anexo I são decorrentes da previsão de gastos com materiais (peças) e 

serviços e serão objetos de disputa, por meio de menor preço (Item 01) e maior desconto (Item 02), tendo como referência os 

valores praticados no mercado local, conforme interesse dos licitantes, não podendo ser inexequível, comprovando através de 

planilhas de formação de preço. 

2.5 – Os serviços serão realizados sob demanda, ou seja, somente serão devidamente pagos, os serviços executados conforme 

descrição neste termo de referência.  

 

3- JUSTIFICATIVA 

3.1 – Considerando que o contrato vigente de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota oficial está em fase de 

finalização e terá sua vigência expirada nos próximos meses; 
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3.2 – A operacionalização da frota demanda custos com materiais e serviços para que opere de forma contínua, como, por exemplo: 

lubrificantes, peças e serviços de oficina. 

3.3 - Os veículos são ferramentas de trabalho indispensáveis para o deslocamento dos servidores, parlamentares e colaboradores da 

ALE/RO, quando da realização das suas atividades, bem como os serviços administrativos. 

3.4 - O uso diário dos veículos resulta na necessidade de manutenção, preventiva e corretiva, visando à garantia do bem público e a 

segurança de seus agentes, que fazem uso para os diversos deslocamentos em nosso território estadual. 

3.5. – Os serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem ocorrerão quando realizados serviços de suspensão e são 

necessários para a manutenção dos pneus já instalados nos veículos, distinguindo-se da execução dos mesmos serviços durante a 

troca e aquisição de novos pneus, objeto de contrato/registro de preços diverso deste. 

 

4 – DA FROTA ADMINISTRATIVA 

4.1. - Os veículos oficiais cautelados a área administrativa, pertencentes à CONTRATANTE, passíveis de prestação dos serviços 

objeto da contratação, são os discriminados no quadro abaixo: 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA 

DIVISÃO DE TRANSPORTE 

RELATÓRIO DA FROTA ADMINISTRATIVA - ALE/RO 

ITEM VEÍCULO MARCA/COR ANO PLACA RENAVAM LOCALIZAÇÃO RESPONSÁVEL 

1 MONTANA CHEVROLET/PRETA 2007 NDL 1586 937869660 DIV. TRANSPORTE Edvilson 

2 
SPACE 

FOX 
VOLKSWAGEN/PRETA 2007 NEB 4162 961516690 DPT. MÉDICO Sandra 

3 HILUX TOYOTA/PRETA 2007 NDJ 2047 943618398 DIV. TRANSPORTE Edvilson 

4 FIAT UNO/MILLE WAY ECON/PRETA 2009 NDW 9664 138777861 DIV. TRANSPORTE Edvilson 

5 FIAT UNO/MILLE WAY ECON/PRETA 2009 NDW 9674 138779295 DIV. TRANSPORTE Edvilson 

6 FIAT 
UNO/MILLE WAY 

ECON/BRANCO 
11/12 NCY 5686 334249694 DEPOL José Haroldo 

7 FIAT UNO/MILLE WAY ECON/PRETA 2009 NDW 9854 138789177 DPT. PATRIMONIO Eunilson 

8 FIAT MILLE EX/VERMELHO 2000 NBI 4733 733465315 DIV. TRANSPORTE Edvilson 

9 FIAT UNO/MILLE WAY ECON/PRETA 2009 NDW 9744 138784060 DIV. TRANSPORTE Edvilson 

10 FIAT UNO/MILLE WAY ECON/PRETA 2009 NDW 9924 138793085 DIV. TRANSPORTE Edvilson 

11 MOTO HONDA/CG TITANES/PRETA 2001 NCK 4640 775774014 DIV. TRANSPORTE Edvilson 

12 MOTO HONDA/CG TITANES/PRETA 2001 NCK 4360 770229980 DIV. TRANSPORTE Edvilson 

13 CELTA CHEVROLET/PRETA 2012 NBR 7756 473735830 DPT. CERIMONIAL Jane 

14 CELTA CHEVROLET/PRETA 2012 NBR 7786 473736756 DPT. DECIN Rosivaldo 

15 ONIX CHEVROLET/PRETA 2014/14 NBX 6092 993627560 SCL Milton 

16 ONIX CHEVROLET/PRETA 2014/14 NBX 6742 993632866 DIV. TRANSPORTE Edvilson 

17 ONIX CHEVROLET/PRETA 2014/14 NBX 6202 993629580 
ESCOLA DO 

LEGISLATIVO 
Isaac 

18 ONIX CHEVROLET/PRETA 2014/14 NBX 6492 993631460 
DEP. 

INFORMÁTICA 
Jamilton 

19 ONIX CHEVROLET/PRETA 2014/14 NBX 6562 993631924 S. LOGISTICA Wesley 

20 ONIX CHEVROLET/PRETA 2014/14 NBX 6072 993626963 
GAB. 

PRESIDÊNCIA 
Irma Fogaça 

21 ONIX CHEVROLET/PRETA 2014/14 NBX 6052 993626203 DECOM Nilton Vernal 

22 ONIX CHEVROLET/PRETA 2014/14 NBX 6162 993629415 CORREGEDORIA Oscar 
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23 PAJERO MITSUBISHI/PRETA 2016/17 
NEF 5965 

(OHV-7891) 

 

1093821202 

GAB. 

PRESIDÊNCIA 
Olívio/Irma 

24 PAJERO MITSUBISHI/PRETA 2016/17 
NEF 6015 

(OHV-9841) 

 

1093823132 

GAB. 

PRESIDÊNCIA 
Kerginaldo/Irma 

25* HILUX TOYOTA/PRATA 2016/17 OHL 6455 1096595939 DPT. PATRIMONIO Eunilson 

26* HILUX TOYOTA/PRATA 2016/17 OHL 6465 1096596854 SERV. GERAIS Darcles 

27* HILUX TOYOTA/PRATA 2016/17 OHL 7545 1096666291 DIV. TRANSPORTE Edvilson 

28* COROLLA TOYOTA/BRANCA 2017/2018 
NDA 6272 

(OHR-7821) 
1120768036 

SECRETARIA 

GERAL 
Arildo Lopes 

*Veículos sob vigência de garantia do fabricante. 

 

4.2. - Os veículos oficiais cautelados aos Gabinetes parlamentares, não serão atendidos pelo objeto deste certame, com as seguintes 

ressalvas: 

4.2.1. – Quando devolvidos formalmente a Divisão de Transportes/ALE/RO, integraram a relação de veículos da frota administrativa 

e os seus custos passam a ser de responsabilidade do objeto deste certame. 

4.2.2 – O Gabinete parlamentar, que devolver veículo cautelado a eles, assinará em conjunto com o servidor responsável pelo 

recebimento, documento de conferência, do estado e conservação que se encontra o veículo. 

4.3. - A frota oficial, administrativa e parlamentar, da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, é composta pelos veículos 

relacionados no ANEXO III deste Termo de Referência. 

4.4 - A contratação atenderá a frota administrativa, sendo a tabela da frota administrativa estimativa, podendo haver inclusões e 

exclusões, como nos casos a seguir: 

4.4.1 - Durante a execução do contrato poderá haver inclusão de veículos que a CONTRATANTE venha adquirir, observando os itens 

de garantia do fabricante, bem como a exclusão dos veículos acima relacionados, atendendo sempre aos interesses da 

CONTRATANTE.  

4.5. A fiscalização de preços praticados ficará a cargo do fiscal, do gestor, devidamente designado, da comissão de recebimento, e 

também do chefe da Divisão de Transportes da CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA garantir que os preços praticados, 

serão os praticados no mercado local, tendo como limite os preços de venda à vista, ocorrendo a cada semestre, pesquisa 

mercadológica dos serviços executados, por amostragem. 

4.6. A base do cálculo do preço praticado para prestação de serviços de mecânica, elétrica, lanternagem, alinhamento e 

balanceamento e outros deverá ser de acordo com o tempo para a execução do serviço constante da Tabela de Tempos Padrão de 

Reparos adotados pela montadora de acordo com o modelo do veículo (código, descrição e tempo padrão de execução do serviço), 

conforme referência disposta neste Termo; 

4.7. - As Notas Fiscais de venda ou prestação de serviços deverão ser emitidas pelo estabelecimento na mesma data de devolução do 

veículo, nos moldes legais, em nome da CONTRATANTE, devendo informar o número da Ordem de Serviço atendida, detalhar as 

peças/serviços, quantidades e valores unitários e totais aplicados, e a base de recolhimento do imposto sobre serviço (ISS), quando 

for o caso. 

4.8. – O objeto deste certame, itens 01 e 02 do anexo I, serão executados prioritariamente na cidade de Porto Velho-RO, onde está 

localizada a sede administrativa deste Poder Legislativo Estadual, todavia, em casos excepcionais, quando os veículos estiverem em 

deslocamento oficial, com Autorização de Utilização de Veículo Oficial emitido pela Divisão de Transportes serão autorizados pelo 

gestor do contrato em conjunto com o chefe da divisão de transporte a realização de quaisquer serviços ou manutenção em outra 

localidade, no âmbito do Estado de Rondônia, quando a contratada poderá subcontratar os serviços ou executá-los através de filiais, 

quando houver. 

4.8.1 – No caso da excepcionalidade citada no item 4.8, a CONTRATADA, deverá garantir no mínimo o atendimento nas Cidades de 

Guajará Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.  

4.8.2. – Será realizado um único instrumento contratual, não gerando vínculo entre a ALE/RO e as Subcontratadas, ficando os 

encargos inerentes à remuneração/pagamento destas sob responsabilidade da CONTRATADA.  

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO, DOS SERVIÇOS, DAS PEÇAS, DOS COMPONENTES E DOS 

ACESSÓRIOS. 

5.1. Os serviços serão executados conforme discriminado a seguir: 

5.1.1. A Execução dos serviços de manutenção, incluindo o fornecimento de peças,  automotivas afetas à integridade dos veículos e 
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relativos a manutenção preventiva e corretiva, análise, avaliação e diagnose, desmontagem, montagem, retificação reparação, 

correção, restauração, reposição conservação, borracharia, lavagem; 

5.1.2. O fornecimento de materiais automotivos independe da execução de serviços de manutenção e vice-versa, podendo haver 

solicitações que requeiram, concomitantemente, execução de serviços e fornecimento de materiais; 

5.1.3. O atendimento dos serviços de manutenção bem como o fornecimento de peças, rodas e quaisquer materiais deverão ocorrer 

pela CONTRATADA, em caráter contínuo e ininterrupto, que inclui o fornecimento de peças, acessórios e componentes, abrangendo 

todas as áreas e especialidades afetas à integridade dos veículos e relativos a manutenção preventiva e corretiva, análise, avaliação, e 

diagnose, desmontagem, montagem, retificação, reparação, correção, restauração, reposição, complementação e conservação; 

5.1.4. A manutenção preventiva compreende todos os serviços executáveis pela CONTRATADA, obedecendo-se as recomendações do 

fabricante do veículo. São exemplos de manutenção preventiva: aplicação de películas; alinhamento e balanceamento de rodas; troca 

de óleo do motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento, filtro de óleo, de ar e de ar condicionado; lubrificação de 

veículos; reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador; substituição de itens do motor; limpeza de motor e de 

bicos injetores; regulagem de bombas e bicos injetores; troca de lonas e pastilhas de freio, mangueiras; outros serviços constantes no 

manual dos veículos/equipamentos. 

5.1.5. A manutenção corretiva compreende todos os serviços executáveis pela CONTRATADA, que venham a ocorrer para correção 

de defeitos aleatórios resultantes do desgaste e ou deficiências de operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade 

do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais. São exemplos de manutenção corretiva: serviços de retífica de 

motor; montagem e desmontagem de jogo de embreagem; serviços de instalação elétrica; serviços do sistema de injeção eletrônica; 

capotaria; tapeçaria; funilaria e pintura; serviços no sistema de arrefecimento; serviços no sistema de ar condicionado; reboque de 

veículos; entre outros da espécie. 

5.1.6. Os serviços de borracharia em geral compreendem remendos/reparos em pneus com/sem câmara de ar, colocação de rodas, 

calotas e todos ou outros serviços afins, inclusive regulagem no sistema de rodagem do veículo (suspenção, alinhamentos, 

balanceamento, cambagem, caster). 

5.1.7. Rol de serviços a serviços realizados: 

 

Mecânica Geral Consiste em serviços de mecânica em motor, retífica, caixa  de  câmbio,  caixa  de   direção,   carburação   e/ou   

bomba injetora  e  refil,  injeção,  velas,  bomba  e  bicos  injetores,  turbina, sistema de freios e embreagem e todos 

os  outros  serviços afins. 

Lanternagem Consiste   em serviços de troca e/ou conserto de lataria, assoalhos, para-choques, carrocerias em alumínio (tipo 

baú), solda em geral e todos os outros serviços afins. 

Pintura / Estufa Consiste  em  serviços  de  pintura  automotiva  externa  ou  interna,  com  polimento,  enceramento  e/ou  faixa  de  

identificação do veículo,  com  secagem  rápida,  identificação visual e adesivagem de caracterização de viatura 

ostensiva e todos os outros serviços afins. 

Capotaria Consiste em serviços de substituição  ou  conserto  de  estofados  e  cobertura  interna  dos  veículos,   incluindo 

tapeçaria,  bem  como  a  parte  mecânica   do   funcionamento  dos  bancos,  portas,  cintos  de  segurança,  

borrachas  das  portas e todos os outros serviços afins. 

Sistema Elétrico Consiste no serviço de substituição ou conserto de partes elétricas da frota, revisão do sistema de sinalização 

identificadora, luz e som (faróis, lâmpadas, condutores, comandos, setas, vidros elétricos, limpadores de para-

brisae outros). 

Sistema Hidráulico Consiste em serviços de substituição ou conserto nos sistemas hidráulicos dos veículos (freios, direção e outros). 

Borracharia 

completa 

Consiste em remendos em pneus com e sem câmara  de  ar, câmaras  de  ar,  colocação  de  rodas,  calotas  e 

todos os outros serviços afins. 

Suspensão Consiste nos serviços de substituição e/ou consertos de amortecedores, estabilizadores,     borrachas,     calços, 

balanças, molas, pivôs, barra de direção e todos os outros serviços afins. 

Instalação de 

Acessórios 

Consiste nos serviços de instalação de qualquer acessório indispensável ao funcionamento ou segurança dos 

veículos, assim como, o conserto e instalação de acessórios de som e imagem, tapetes, equipamentos de 

segurança (triangulo sinalizador, chave  de  roda, cinto de segurança) e combate à incêndios. 
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Vidraceiro Consiste nos serviços de substituição dos vidros frontais, traseiro e lateral, retrovisores, borrachas dos vidros e 

portas e polimento dos para-brisas e todos os outros serviços afins.  

Chaveiro Confecção de chaves, codificação e outros serviços afins. 

Ar condicionado Consiste nos serviços  de  reparo  do  sistema  de  resfriamento  do  ar  do  interior  do  veículo,  inclusive  troca  de  

gás,  conserto  e substituição do compressor, higienização, troca de componentes eletrônicos e todos os outros 

serviços afins. 

Troca de Óleo Consiste nos serviços de fornecimento  e  troca  de  óleo  do  motor, do câmbio e da  direção  hidráulica,  bomba  de 

combustível, e substituição dos elementos filtrantes (ar, combustível, óleo lubrificante). 

 O Rol é meramente exemplificativo e não exclui nenhum outro serviço necessário ao bom funcionamento dos veículos. 

 

5.1.8 - As peças, componentes, acessórios ou sistemas que forem substituídos deverão ser disponibilizados à fiscalização do contrato, 

para que no momento do recebimento dos serviços seja verificada e atestado sua real necessidade de substituição, inclusive as peças 

dadas como parte do pagamento que também deverão estar disponíveis à verificação da fiscalização, sendo esta uma condição para 

pagamento. 

5.1.9. No ato da devolução do veículo, o estabelecimento CONTRATADO deverá proceder à apresentação, ao fiscal, das peças 

substituídas nos veículos que não foram dadas como parte do pagamento, bem como dos certificados de garantia e relação de peças 

utilizadas com identificação de marca e modelo para cumprimento do subitem anterior. Não o fazendo, o prazo para que a empresa 

recolha e entregue as peças relacionadas aos consertos se iguala à apresentação da cobrança (fatura para pagamento). 

5.1.9.1. Caso os serviços executados ou as peças empregadas apresentem problemas e/ou defeitos dentro do período de garantia, 

esses deverão ser refeitos e/ou substituídos em prazo não superior ao do primeiro conserto, sem nenhum ônus adicional para a 

CONTRATANTE. 

5.1.9.2. Todos os serviços executados ou materiais fornecidos pela Contratada, estarão sujeitos à aceitação pelo fiscal do contrato, 

que aferirá se aqueles satisfazem o padrão de qualidade desejável e necessário, em cada caso. 

5.1.9.3. Na hipótese de não aprovação dos serviços, conforme previsto acima, a Contratada, obrigar-se-á realizar os serviços, bem 

como providenciar a substituição das peças, materiais ou acessórios, arcando com todas as despesas decorrentes, devendo tomar 

estas providências tão logo seja comunicado à Contratada e notificado o estabelecimento da não aceitação dos serviços pelo Fiscal do 

Contrato. 

5.1.9.4. Os prazos para execução das manutenções/reparos necessários nos veículos devem ser estabelecidos de comum acordo 

com a Contratada, levando-se em consideração o grau de avaria nos mesmos, a Tabela Tempária (quando nela definido) e as 

condições mercadológicas. Contudo, os serviços simples e/ou de pequena monta (manutenção “preventiva”) deverão ser efetuados 

sempre dentro de um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo que para a manutenção “corretiva” o prazo não poderá ser 

superior a 120 (cento e vinte) horas, contadas a partir da aprovação do orçamento, sem prejuízo a serviços que demandem maior 

tempo, desde que previamente informados ao Fiscal do Contrato e cujas justificativas sejam aprovadas por este. 

5.1.9.5. Os veículos da CONTRATANTE só poderão ser testados num raio de até 20 km do local onde está sendo executado o 

serviço. 

5.2. A DIVISÃO DE TRANSPORTE/ALE/RO solicitará orçamentos para realização de serviços ou fornecimento de peças ou para 

ambos, conforme necessidade da CONTRATANTE e encaminhará a demanda à CONTRATADA; 

5.2.1. Os orçamentos das manutenções preventivas e corretivas serão encaminhados à Divisão de Transporte da CONTRATANTE, 

para ciência e autorização. Os serviços de manutenção somente serão executados após autorização do Fiscal, Gestor e Chefe da 

Divisão de Transportes;  

5.3. - A garantia dos serviços executados e das peças, componentes, acessórios e materiais fornecidos será de 03 (três) meses, no 

mínimo, contados a partir da data da entrega. Caso a garantia de fábrica seja maior que o mínimo exigido neste edital, será adotada 

aquela como correta, devendo a licitante fazer constar este prazo em sua proposta. 

 

6 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

6.1. A execução dos serviços será iniciada após assinatura do CONTRATO e mediante autorização de serviço ou fornecimento, na 

forma que segue: 

6.1.1. Entregue o veículo pela Contratada, o representante da CONTRATANTE realizará a aceitação dos serviços/fornecimentos e, 

após faturamento, atesto. 

6.1.1.1 – No ato de entrega e devolução do veículo para a CONTRATADA, com a devida ordem de serviço, deverá ser elaborado um 

check-list, no qual conterá no mínimo as seguintes informações: data e hora de entrada e saída, estado do veículo, avarias, 
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equipamentos, tais como: pneu reserva, chaves de roda, macaco, triangulo, bateria, equipamento de som, também deverá constar o 

quantitativo de combustível, e outras informações relacionadas ao veículo. 

6.1.2.Os serviços e fornecimentos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

6.1.3 - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo 

de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, não superior a 5 

(cinco) dias, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

6.1.4 - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação 

da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante atesto. 

6.1.5 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como 

realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

6.1.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da 

incorreta execução do contrato. 

6.1.7 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da 

Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

6.1.8 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 

2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.1.9 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 

70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de referência e seus anexos; 

7.2. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei n. º 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da contratante: 

7.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, objeto deste termo de referência; 

7.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 

7.2.3. Efetuar o pagamento devido pela execução do serviço, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após a apresentação da nota 

fiscal, comprovação de regularidade fiscal e desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas; 

7.2.4. Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer irregularidades verificadas na entrega do(s) veículo(s), determinando o que 

for necessário à sua reparação; 

7.2.5. Aplicar a CONTRATADA as penalidades legais cabíveis, em caso de inadimplemento das obrigações, oportunizando o direito ao 

contraditório e a ampla defesa. 

 

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

8.2 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os 

serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

8.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou 

dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

8.4 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as 

normas e determinações em vigor; 

8.5 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

8.6 - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
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8.7 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 

quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

8.8 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação; 

8.9 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.10 - Garantir que não seja executada qualquer manutenção em veículos que não estejam cadastrados na frota da CONTRATANTE; 

8.11 - Garantir que toda peça nova e original cobrada foi instalada nos veículos da frota da CONTRATANTE, e que seja apresentado a 

CONTRATANTE todas as peças substituídas para o seu devido atesto; 

8.11.1 - Originais, genuínos, produzidos e ou embalados e com controle de qualidade do fabricante ou montadora do veículo e 

constante de seu catálogo, ou; 

8.11.2 - Originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veículos, atendidos os mesmos padrões e níveis de qualidade por esta 

exigidos, recomendados ou indicados e constantes de seu catálogo, ou; 

8.11.3 - De outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade recomendados ou indicados pelo fabricante 

ou montadora do veículo, constantes ou não de seu catálogo, sob solicitação ou autorização formal da CONTRATANTE, caso 

demonstrada a impossibilidade de atendimento com base nos dois subitens anteriores. 

8.12 - Usar somente material de boa qualidade para execução dos serviços; 

8.13 - Designar um preposto perante a CONTRATANTE para prestar, em horário comercial, todos os esclarecimentos necessários e 

atender as reclamações e solicitações que por ventura surgirem durante a execução do contrato.  

 

9 – DAS OBRIGAÇÕES DO ESTABELECIMENTO CONTRATADO E DOS SUBCONTRATADOS 

9.1 - Dispor de ferramentas adequadas para atendimento da frota da respectiva categoria de sua responsabilidade. 

9.2 - Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção. 

9.3 - Dispor de equipe técnica especializada. 

9.4 - Utilizar equipamentos individuais e coletivos de segurança (EPI’s e EPC’s); 

9.5 - Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua especialidade, com fornecimento de peças, 

componentes, acessórios, sistemas e demais materiais destinados à manutenção da frota de veículos da CONTRATANTE, nas suas 

instalações, independentemente ou não da marca do veículo. 

9.6 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus empregados, representantes ou prepostos, direta 

ou indiretamente, inclusive aos decorrentes de serviços prestados ou peças, componentes, acessórios ou sistemas fornecidos com 

vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato. 

9.7 - Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos da CONTRATANTE, incluindo todos os pertences, acessórios e 

objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de 

culpa, não transferindo tal responsabilidade a possíveis sub-contratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo 

para orçamento até a entrega do bem à CONTRATANTE. 

9.8 - Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e ferramental adequados, devolvendo 

os veículos para a CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento, observando-se as seguintes condições: 

a) Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, de acordo com as especificações de 

fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados pela CONTRATANTE. 

b) Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em 

parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças, componentes, acessórios ou sistemas substituídos ou serviços 

executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente de sua culpa, 

inclusive por emprego de mão-de-obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior,sem que tal fato possa ser 

invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos pela 

CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia. 

c) Somente utilizar peças, componentes, acessórios ou sistemas genuínos, originais, desde que atendidas as recomendações do 

fabricante do veículo, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados ou similares, salvo nos casos 

excepcionais com autorização escrita da CONTRATANTE. 

d) Fornecer em seu orçamento a relação das peças, componentes, acessórios e/ou sistemas a serem substituídos, bem como o 

volume de tempo de serviço, prazo de garantia e o custo dos serviços a serem empregados para aprovação da CONTRATANTE. 

e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga prontamente a atender. 
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f) Responder por danos, desaparecimento de bens materiais e avarias (equipamentos acessórios), causadas por seus empregados, 

prepostos, ou às sub-contratadas. 

g) Entregar o veículo logo após a conclusão dos serviços. 

h) Não aplicar materiais / serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

i) Disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as peças, componentes, acessórios ou sistemas a serem substituídas 

nos veículos, fornecendo relação e seus respectivos códigos, que serão verificados pelo fiscal do contrato especialmente 

designado(s), pela CONTRATANTE. 

  

10 – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos 

serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por 

um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 

6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

10.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos 

serviços e do contrato. 

10.3 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de 

Referência. 

10.4 - O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade 

na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

10.5 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da 

Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

10.6 - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias 

ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.7 - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação 

de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.8 - A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

10.8.1 - Verificar se os preços cobrados pela CONTRATADA estão condizentes com os de mercado e são vantajosos para a 

CONTRATANTE; 

10.8.2 - Verificar se os materiais e serviços prestados estão de acordo com as melhores práticas do mercado especializado em 

manutenção de veículos; 

10.8.3 - Verificar se a CONTRATADA atende as solicitações da CONTRATANTE, conforme prazos estabelecidos neste instrumento de 

referência. 

10.9 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11. DO PAGAMENTO. 

11.1. O pagamento deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias corridos, conforme disposição da Resolução Nº 395, de 4 de abril de 

2018, publicada no DO-e-ALE/RO de 05 de abril de 2018, a contar da certificação das Notas Fiscais de Prestação de Serviços/peças, 

contendo preço unitário e o valor total, bem como o nome do banco, código da agência e o número da conta corrente da empresa. 

11.2. A cada pagamento efetivado pela administração, será procedida prévia verificação da regularidade fiscal do fornecedor, devendo 

possuir as pertinentes certidões comprobatórias de situação regular perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Seguro Social, 

trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

11.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal de Prestação de Serviços, serão os mesmos 

restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia por 

quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes e o prazo de pagamento será contado da 

data de representação do documento corretamente preenchido. 
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11.4. Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n° 9.430, de 27/12/96, Lei nº 9.718, de 27/11/98, e IN/CONJUNTA n° 294, de 04 

de fevereiro 2003, será retido na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, bem assim a contribuição sobre o lucro 

líquido, a Contribuição para a seguridade Social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, sobre os pagamentos que efetuar a 

Contratada, se esta não apresentar cópia do Termo de Opção do Simples Nacional, de que trata a Instrução Normativa SRF n° 608, 

de 09 de janeiro de 2006. 

11.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 

Contratada, nos termos deste Termo de Referência. 

 

12. GARANTIA  

12.1. Fica a licitante vencedora obrigada a prestar garantia, por ocasião da assinatura do contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº. 

8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global contratado, nas modalidades previstas no §1º do citado artigo, ficando 

retida até o término da vigência do contrato. 

 

13. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇO. 

 

13.1. Durante a vigência do Contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas de 
ocorrência de situação prevista no Art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 
sofrerem redução. 
 
13.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, a Administração, se 
julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitatório.  
 
13.3. A Contratada, quando for o caso previsto acima, deverá formular à Contratante, requerimento para a revisão contratual 
comprovando a ocorrência do fato. 
 
13.4.  A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: tabela de preços praticada no mercado, notas fiscais de 
execução dos serviços, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido da revisão. 
 
13.5.  Junto com o requerimento, a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data da assinatura da Ata 
de Registro de Preços e Contrato e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute 
no valor total pactuado. 
 
13.6.  A Contratante, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados. 
 
13.7.  Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do Contrato e definido o novo preço máximo 
a ser pago pela CONTRATANTE, a CONTRATADA será convocada pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, para 
alteração, por aditamento, dos valores contratados, mantendo o mesmo objeto contratado, na qualidade e nas especificações 
indicadas na Ata e no Contrato. 
 
13.8.  As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia. 
 
13.9. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o Contrato poderá ser rescindido, a critério da 
ALE/RO. 
 

14. DA VIGENCIA DO CONTRATO  

14.1. O Contrato terá vigência por um período de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses estabelecido no art.57, II da Lei 8.666/93.    

 

 

15. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
15.1. A rescisão contratual se dará pelos motivos e condições elencados nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
   
15.2. A Contratada terá o Contrato rescindido:  
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15.2.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, quando presentes os casos previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
nº 8.666/93; 
 
15.2.2. Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; 
15.2.3. Por decisão judicial, nos termos da Lei. 
 
15.3. A rescisão contratual será devidamente autuada no respectivo processo administrativo. 
 
15.4. Em qualquer hipótese de rescisão contratual, é assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

16. DAS PENALIDADES 

 

16.1. As penalidades contratuais são as previstas no Artigo 7º da Lei 10.520/2002, Artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005 e artigos 81 a 

99 da Lei nº 8.666/93, garantida ampla defesa e ao contraditório. 

 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

 

17.1. Será aplicada penalidade nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei 10.520/2002, a Contratada que cometer as seguintes infrações 

administrativas: 

h) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

i) convocado, dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

j) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

k) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

l) fraudar na execução do contrato; 

m) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

n) não mantiver a proposta. 

 

17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

h) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

i) multa moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida (mensal, bimestral) da execução 

dos serviços, até o limite de 10 (dez) dias; 

j) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

k) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória poderá ser aplicada na proporção de 5% sobre o valor total do 

Contrato; 

l) no caso da alínea “a” do subitem 18.1, suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, 

pelo prazo de até dois anos; 

m) para as alíneas “b” à “g” do subitem 18.1, impedimento de licitar e contratar com a Assembleia Legislativa do Estado de 

Rondônia; 

n) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir à ALE-RO pelos prejuízos causados; 

 

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei 8.666/1993, a Contratada que: 

d) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

e) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

f) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a 

ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999. 
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17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

17.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo necessária a apresentação de defesa prévia 

pela CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que for notificado pela ALE/RO. 

 

17.7. Após o processamento administrativo pertinente, as importâncias decorrentes das multas aplicadas e não recolhidas nos prazos 

determinados nas notificações correspondentes, serão descontadas dos pagamentos, eventualmente, devidos pela ALE/RO ou ainda, 

quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 

17.8. As penalidades descritas acima, nas situações e momentos para as quais foram estabelecidas, podem ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente a critério da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após análise das circunstâncias que ensejaram sua 

aplicação; 

 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 A contratação será formalizada mediante celebração de instrumento contratual a ser celebrado entre a ALE/RO e a 

CONTRATADA, porém os serviços só ocorrerão após o cumprimento das exigências deste termo de referência. 

18.2 – A CONTRATATADA implementará e buscará no mercado local, preferencialmente, subcontratadas que adotem práticas de 

sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber e desde que não venha a frustrar a execução contratual, a exemplo de: 

18.2.1 - Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e 

especificações determinadas pela ANVISA; 

18.2.2 - Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

18.2.3 - Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no 

seu funcionamento; 

18.2.4 - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços; 

18.2.5 - Adotar um programa interno de treinamento de seus empregados, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo 

de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

18.2.6 - Adotar a separação dos resíduos recicláveis e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de 

novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

18.2.7 - Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e 

18.2.8 - Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução 

CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999. 

 

19. DOS CASOS OMISSOS 

 

19.1. Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir quaisquer questões contratuais ou casos omissos. 

 

Porto Velho/RO, 10 de abril de 2018. 

 

Wesley Nunes Ferreira 

Superintendente de Logística 

 

Aprovação da Autoridade Superior 

Aprovo, com fulcro no artigo 7 §º, inciso I da Lei nº. 8.666/93 

Arildo Lopes da Silva 

Secretário Geral 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018/CPP/ALE/RO 
Processo Administrativo nº 5849/2018-04 

 
ANEXO 2 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
                                                         
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA-ALE/RO 
E A EMPRESA ______________________________________ PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
___________________________. 
 
 
                  Pelo presente contrato, de um lado a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA-
ALE/RO, com sede na Rua Major Amarantes, n° 390 - Bairro Arigolândia, CEP 76801-911, Porto Velho/RO, inscrita 
no CNPJ nº 04.794.681/00001-68, neste ato representado por seu Presidente, Deputado XXXXXXXXXXXX, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade XXXXXX – SSP/RO, CPF n° XXX.XXX.XXX-XX , doravante 
denominada Contratante, do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXe, CEP: XXXXX 
- XXX, inscrita no CNPJ sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada por XXXXXXXXXX, portador do 
CPF n° XXX.XXX.XXX -XX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,  por força do presente 
instrumento e em conformidade como Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018/CPP/ALE/RO e seus anexos, 
bem como com a Lei 10.520/02, Resolução ALE nº 152/07, dos Decretos nº 5.450/05 e 3.555/00 e a Lei 8.666/93 , 
tem entre si, justo e acordado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia, com fornecimento de peças, rodas, acessórios e componentes, sob demanda, a pedido da 
Divisão de Transporte da ALE/RO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 
Referencia – Anexo 1. 
PARÁGRAFO ÚNICO - A presente contratação obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições 

constantes dos documentos a seguir enumerados, que integram o Processo Administrativo nº 5849/2018-04, da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 

complementar deste Contrato: 
 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018/CPP/ALE/RO  e seus anexos; 
b) Proposta de Preços apresentada pela Contratada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

017/2018/CPP/ALE/RO, em ________/_________________/__________.  
 

 
DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
CLÁUSULA SEGUNDA – A contratada deverá prestar serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo 
peças, componentes e acessórios, conforme disposto no item 5 e subitens do Termo de Referencia. 
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Parágrafo único - A contratada deverá executar às suas expensas os serviços que apresentarem vícios ou 
defeitos, bem como a substituição de peças ali empregada, obedecendo aos limites estabelecidos como garantias 
ofertadas para tais serviços, não inferiores a 90 (noventa) dias.  
 
 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 
CLÁUSULA  TERCEIRA –  A execução dos serviços e seu recebimento dar-se-á conforme disposto no item 6 e 
subitens do Termo de Referencia. 

 
 
PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO 
CLÁUSULA QUARTA - Os serviços deverão ter aprovação do orçamento prévio e após a expedição da Ordem de 
Serviços pela ALE/RO, deverão ser executados conforme disposto no subitem 5.1.9.4 do Termo de Referencia: 
 
 
DO ORÇAMENTO E APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS/TROCA DE PEÇAS 
CLÁUSULA QUINTA –  A DIVISÃO DE TRANSPORTE/ALE/RO solicitará orçamentos para realização de serviços 
ou fornecimento de peças ou para ambos, conforme necessidade da CONTRATANTE e encaminhará a demanda à 
CONTRATADA; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os orçamentos das manutenções preventivas e corretivas serão encaminhados à Divisão 
de Transporte da CONTRATANTE, para ciência e autorização. Os serviços de manutenção somente serão 
executados após autorização do Fiscal, Gestor e Chefe da Divisão de Transportes;  
 
 
DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS 
CLÁUSULA SEXTA –  A garantia dos serviços executados e das peças, componentes, acessórios e materiais 
fornecidos será de 03 (três) meses, no mínimo, contados a partir da data da entrega. Caso a garantia de fábrica seja 
maior que o mínimo exigido neste edital, será adotada aquela como correta, devendo a licitante fazer constar este 
prazo em sua proposta 
 
 
DA VIGÊNCIA 
CLÁUSULA SÉTIMA –   O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da sua 
assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Rondônia. 
 
§ 1º - A critério do CONTRATANTE e com a anuência da CONTRATADA, este contrato pode ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

§ 2º - A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade, para 
a Administração, das condições e dos preços contratados. 

 
DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
CLÁUSULA OITAVA –  Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada 
pela Divisão de Transportes, conforme disposto no item 10 e subitens do Termo de Referencia; 
 
 
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
CLÁUSULA NONA  -   Este instrumento poderá ser alterado nos termos do art. 65, I e II, “b” e “c” e nos limites do §§ 
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1o e 2o do mesmo artigo da Lei 8.666/93. 
 
DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA -  No interesse da Administração do Contratante, o valor inicial atualizado do Contrato poderá 
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Art. 65, §§ 1º e 2º, 
da Lei nº 8.666/93. 
 
§ 1º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários.  
 
§ 2º - Mediante acordo das partes poderá haver supressões de quantitativos em percentual superior a 25% do valor 
inicial do Contrato. 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A Contratada obriga-se a: 
 
1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais 
e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo 
de Referência e em sua proposta; 

2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou dos materiais empregados; 

3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

6. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 

8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10. Garantir que não seja executada qualquer manutenção em veículos que não estejam cadastrados na frota da 
CONTRATANTE; 

11. Garantir que toda peça nova e original cobrada foi instalada nos veículos da frota da CONTRATANTE, e que 
seja apresentado a CONTRATANTE todas as peças substituídas para o seu devido atesto; 
a) Originais, genuínos, produzidos e ou embalados e com controle de qualidade do fabricante ou montadora 

do veículo e constante de seu catálogo, ou; 
b) Originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veículos, atendidos os mesmos padrões e níveis de 

qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e constantes de seu catálogo, ou; 
c) De outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade recomendados ou 

indicados pelo fabricante ou montadora do veículo, constantes ou não de seu catálogo, sob solicitação ou 
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autorização formal da CONTRATANTE, caso demonstrada a impossibilidade de atendimento com base 
nos dois subitens anteriores. 

12. Usar somente material de boa qualidade para execução dos serviços; 
13. Designar um preposto perante a CONTRATANTE para prestar, em horário comercial, todos os 
esclarecimentos necessários e atender as reclamações e solicitações que por ventura surgirem durante a execução 
do contrato.  
 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  A contratante obriga-se a acompanhar a entrega dos serviços contratados, 
verificando as quantidades, as especificações e a qualidade dos serviços, se estão de acordo com as condições e 
prazo estabelecidos, bem como pagar pela aquisição. 
 
1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de referência e seus anexos; 
2. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei n. º 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações 

da contratante: 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, objeto deste termo de referência; 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA; 
c) Efetuar o pagamento devido pela execução do serviço, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após a 

apresentação da nota fiscal, comprovação de regularidade fiscal e desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigências previstas; 

d) Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer irregularidades verificadas na entrega do(s) veículo(s), 
determinando o que for necessário à sua reparação; 

e) Aplicar a CONTRATADA as penalidades legais cabíveis, em caso de inadimplemento das obrigações, 
oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO ESTABELECIMENTO CONTRATADO E DOS SUBCONTRATADOS 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
1. Dispor de ferramentas adequadas para atendimento da frota da respectiva categoria de sua responsabilidade. 
2. Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção. 
3. Dispor de equipe técnica especializada. 
4. Utilizar equipamentos individuais e coletivos de segurança (EPI’s e EPC’s); 
5. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua especialidade, com 

fornecimento de peças, componentes, acessórios, sistemas e demais materiais destinados à manutenção da 
frota de veículos da CONTRATANTE, nas suas instalações, independentemente ou não da marca do veículo. 

6. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus empregados, representantes ou 
prepostos, direta ou indiretamente, inclusive aos decorrentes de serviços prestados ou peças, componentes, 
acessórios ou sistemas fornecidos com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo 
depois do vencimento do Contrato. 

7. Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos da CONTRATANTE, incluindo todos os pertences, 
acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em casos de furto ou roubo, 
incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal responsabilidade a possíveis sub-
contratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento até a entrega do bem à 
CONTRATANTE. 

8. Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e ferramental 
adequados, devolvendo os veículos para a CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento, 
observando-se as seguintes condições: 
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a) Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, de acordo 
com as especificações de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados 
pela CONTRATANTE. 

b) Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e 
risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças, componentes, 
acessórios ou sistemas substituídos ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, 
imperfeições ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente de sua culpa, inclusive por emprego de mão-
de-obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior,sem que tal fato possa ser invocado 
para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos 
pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do 
prazo de garantia. 

c) Somente utilizar peças, componentes, acessórios ou sistemas genuínos, originais, desde que atendidas as 
recomendações do fabricante do veículo, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens 
recondicionados ou similares, salvo nos casos excepcionais com autorização escrita da CONTRATANTE. 

d) Fornecer em seu orçamento a relação das peças, componentes, acessórios e/ou sistemas a serem 
substituídos, bem como o volume de tempo de serviço, prazo de garantia e o custo dos serviços a serem 
empregados para aprovação da CONTRATANTE. 

e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga 
prontamente a atender. 

f) Responder por danos, desaparecimento de bens materiais e avarias (equipamentos acessórios), causadas 
por seus empregados, prepostos, ou às sub-contratadas. 

g) Entregar o veículo logo após a conclusão dos serviços. 
h) Não aplicar materiais / serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
i) Disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as peças, componentes, acessórios ou 

sistemas a serem substituídas nos veículos, fornecendo relação e seus respectivos códigos, que serão 
verificados pelo fiscal do contrato especialmente designado(s), pela CONTRATANTE. 

 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos 
consignados no Orçamento da Assembleia Legislativa de Rondônia, para o exercício de 2018,   na seguinte 
classificação orçamentária: 
 
Programa de Trabalho - 01122102020620000 
Fonte de Recurso – 0100000000 
Elemento de Despesa n° 339030  
Elemento de Despesa nº 339039  
Nota de Empenho n°  
 
DO VALOR  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O presente Contrato será precedido de Empenho Estimativo no valor de R$ 
________ (          ), e será pago mensalmente de acordo com os serviços prestados, calculado pelo preço unitário, 
estipulado na proposta de preços da CONTRATADA, conforme abaixo discriminado: 
 

(INSERIR TABELA COM OS VALORES PROPOSTOS E ACEITOS PELA ALE/RO) 
 
 
 
DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -   A CONTRATADA deve apresentar, após a execução efetiva dos serviços, Nota 



 

 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 

 

Rua Major. Amarantes, nº 390–Arigolândia–P.Velho/RO 
CEP 76.801-911 – Fone 0xx69 3216-2815 

site www.al.ro.leg.br 
  

Pág. 29 de 39 

Fiscal/Fatura, em 2 (duas) vias, emitidas em moeda corrente nacional,  aos cuidados da Divisão de Transportes da 
ALE/RO,  responsável pela fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada dos 
respectivos orçamentos, devidamente autorizados,  e das seguintes comprovações:  

a) regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(CRF) e às 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede. 

 
§ 1º – Para a cobrança das peças, será utilizada como referência a tabela de preços do fabricante, deduzido o 
percentual de desconto concedido na proposta comercial da CONTRATADA; 
 
§ 2º -  O valor a ser pago pelo serviço será calculado da seguinte forma: o número de horas necessárias à execução 
dos serviços, multiplicado pelo valor da hora cotada na licitação, acrescentados os valores das peças eventualmente 
fornecidas pelas empresas CONTRATADAS, se for o caso; 
 
§ 3º -  Eventuais descontos promocionais cedidos pela CONTRATADA deverão ser concedidos e indicados por 
ocasião do orçamento; 
 

§ 4º - A CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

§ 5º – O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridos do aceite e atestação da 
Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancária, creditada em conta corrente da CONTRATADA. 

§ 6º – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo 
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: 

a) atestação de conformidade do serviço executado; 

b) apresentação da comprobação discriminada dos serviços realizados; 

§ 7º – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre a data acima 
referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte 
ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela em atraso. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = 
365

i  I = 
365

6/100
 

I = 0,00016438 

               Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

 
 
DO REAJUSTE DOS PREÇOS  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O valor do presente contrato será fixo e irreajustável pelo prazo  12 (doze) meses. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Ao final do prazo de 01 (um) ano, havendo acordo entre as partes, os preços dos serviços e 
peças serão reajustados, tendo como índice de correção o IGPM-FGV. 
 
DAS PENALIDADES 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - As penalidades contratuais são as previstas no Artigo 7º da Lei 10.520/2002, Artigo 
28 do Decreto nº 5.450/2005 e artigos 81 a 99 da Lei nº 8.666/93, garantida ampla defesa e ao contraditório. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Será aplicada penalidade nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei 10.520/2002, a 
Contratada que cometer as seguintes infrações administrativas: 
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
b) convocado, dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
c) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) fraudar na execução do contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
g) não mantiver a proposta. 
 
§ 1º A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 
a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Contratante; 
b) multa moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida (mensal, bimestral) 

da execução dos serviços, até o limite de 10 (dez) dias; 
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do 

objeto; 
d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória poderá ser aplicada na proporção de 5% sobre o valor 

total do Contrato; 
e) no caso da alínea “a” do subitem 18.1, suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou 

entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos; 
f) para as alíneas “b” à “g” do subitem 18.1, impedimento de licitar e contratar com a Assembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia; 
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir à ALE-RO pelos prejuízos 
causados; 

 
§ 2º Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei 8.666/1993, a Contratada que: 
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
§ 3º A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999. 
 
§ 4º A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
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§ 5º Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo necessária a apresentação de 
defesa prévia pela CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que for notificado pela 
ALE/RO. 
 
§ 6º Após o processamento administrativo pertinente, as importâncias decorrentes das multas aplicadas e não 
recolhidas nos prazos determinados nas notificações correspondentes, serão descontadas dos pagamentos, 
eventualmente, devidos pela ALE/RO ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
§ 7º As penalidades descritas acima, nas situações e momentos para as quais foram estabelecidas, podem ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente a critério da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após análise 
das circunstâncias que ensejaram sua aplicação; 
 
 
§ 8º – As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração da ALE/RO, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública poderão ser aplicadas à Licitante juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante 
que: 

I. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
II. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

III. Comportar-se de modo inidôneo; 
IV. Fizer declaração falsa; 
V. Cometer fraude fiscal; 

VI. Falhar ou fraudar na execução deste Contrato. 
 
 
DA RESCISÃO 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -  A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, e ficará o 
Contrato rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, se houver 
ocorrência de uma das hipóteses prescritas nos arts. 77 a 80, Capítulo III, Seção V, da Lei nº 8.666/93. 
 
DA PUBLICAÇÃO 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA -  Compete à Contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste 
Contrato no "Diário Oficial da ALE", no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação 
da modalidade de licitação e do seu número de referência, nos termos do parágrafo único, artigo 61, da Lei n° 
8666/93. 
 
DO FORO 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, 
para dirimir questões oriundas deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Para firmeza, e, como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, 
foi lavrado o presente Contrato, que depois de lido e achado conforme, será assinado, em 01 (uma) via de igual teor 
e forma, pelas partes Contratantes e pelas testemunhas a seguir. 

Porto Velho ,    de        de 2018.  
 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 
CONTRATANTE 
 
 
Representante Legal 
CONTRATADA 
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ANEXO  III 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(Em papel timbrado) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 5849/2018-04 
 
 
 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................., com sede rua/av. 
..........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ................... complemento .........................., em 
conformidade com o disposto no art. 4º, inc. VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA, sob as penas da lei, que está apta a 
cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital de licitação que rege o certame acima indicado. 
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 
RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

(Em papel timbrado) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 5849/2018-04 
 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ............, com sede rua/av..............., nº ......., 
bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ................... complemento .........................., em conformidade com o 
disposto no art.32, §2º, da Lei nº 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos da sua habilitação para o presente processo licitatório, estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar 
as ocorrências posteriores. 
 
 
Local e data. 
 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 
RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO MENOR 

(Em papel timbrado) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 5849/2018-04 
 

 
 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................., com sede rua/av. 
..........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ..................., complemento .........................., 
DECLARA, não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93. 
 
 
Emprega menor na condição de aprendiz, a partir de 14 anos: sim ( ) não ( ) 
 
 
Local e data. 
 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 
RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 9, DE 06 DE DEZEMBRO DE 

2005, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
(Em papel timbrado) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 5849/2018-04 
 
 
A EMPRESA ......................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº................., com sede rua/av. ..........................., nº ......., 
bairro .............., cidade .........., UF ........, 
CEP ..................., complemento ........................., DECLARA, sob as penalidades da lei, que não possui, em seu quadro 
de pessoal, empregado (s) que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta , colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e assessoramento, vinculados a Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia, nos termos da Resolução nº 9, de 06 de dezembro de 2005. 
 
 
 
 
Local e data. 
 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 
RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO VII 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  (Em papel timbrado) 

 
 

Pregão Eletrônico nº 017/2018/CPP/ALE/RO - Processo nº 5849/2018-04 - Data: ____/____/____ 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, com fornecimento de peças, rodas, acessórios e componentes, sob 
demanda, a pedido da Divisão de Transporte da ALE/RO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo 
de Referencia – Anexo 1. 

 

LOTE ÚNICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

DE HORAS 

(12 MESES) 

VALOR DA 
HORA 

VALOR ANUAL 

 
 
 

1 

Serviços de manutenção preventiva, corretiva e periódica 
nos veículos da frota da ALE/RO, consistente na hora da 
mão de obra com base no preço do mercado local, 
incluindo os serviços de borracharia, alinhamento, 
balanceamento, cambagem, caster, mecânica geral, 
sistema elétrico, sistema hidráulico, ar-condicionado, 
Tapeçaria, Vidraçaria, Funilaria, Pintura e outros. 

2.562 HORAS 
  

 
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO PARA SERVIÇOS 

 
 R$ 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE MESES 
VALOR MENSAL 
PREVISTO 

VALOR MÁXIMO 
ANUAL 

 
 
 
 

2 

Aquisição de peças, aditivos e lubrificantes, 
recomendados pelo fabricante, de acordo com o termo de 
referencia. 

 

OBS: Valor estimado Anual para PEÇAS E 
ACESSÓRIOS. 

 
12 

R$ 25.105,29 R$ 301.263,48 

Percentual de desconto sobre as peças, tendo como referência os preços praticados no mercado 
local (      %) 

 

VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO PARA PEÇAS 
R$ 

 

VALOR GLOBAL R$  

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA:  DIAS.  A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias consecutivos, contados da data marcada para abertura das propostas. 
 

Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. 
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Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerentes 
ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.). 
 
 
DADOS DA EMPRESA 
  
Razão Social: ___________________________________________________ 
CNPJ:__________________________________________________________ 
Endereço:_______________________________________________________ 
Cidade:_______________________CEP: ____________________UF_____________ 
Telefone: _________________________________________E-mail:__________ 
Banco:_____________    Agência:________________ C/C: ____________________ 
 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
Nome: ______________________________________________________________ 
RG: ________________________________C.P.F.____________________________ 
Telefones: ________________________________E-mail: _____________________ 
 
 

 

 

Local e data, 

 
 

(assinatura do representante legal) 

RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(Em papel timbrado) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 5849/2018-04 
 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................., com sede rua/av. 
..........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ..................., complemento ........................., 
declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA-ME OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE-EPP, instituídas na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, bem como não contemplam 
as hipóteses do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
Local e data. 
 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 
RG: ....................... 

CPF: ...................... 
 
 
 
 


