
PREÂMBULO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA

PROCESSO Nº : 020250.00851/2019-3
  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

BASE 
LEGAL

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993.  Observará  também a  Lei  Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  a  Lei 
Estadual 5.280, de 29/01/2004 e a Lei Estadual 5.848, de 16 de março de 2006, bem como os 
Decretos Estaduais n.º 23.769 e 23.770, de 27 de abril de 2006 e o Decreto n.º 25.728, de 25 
de novembro de 2008, aos Decretos Estaduais nº 26.531, de 14 de outubro de 2009, e nº 
26.533, de 15 de outubro de 2009 e demais alterações posteriores.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação eventual de veí -
culos tipo caminhão-baú, ônibus, micro-ônibus e vans, com suprimento de combustíveis,  para 
atendimento as demandas operacionais eventuais da Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, 
do Estado de SERGIPE.

DIA HORÁRIO
ABERTURA DAS PROPOSTAS 20/11/19 09:00 Horas

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:

Fundação Estadual de Saúde – FUNESA.
Comissão Permanente de Licitação -CPL
Endereço para envio de documentação: Travessa Basílio Rocha nº 33/49, CEP 49055-100, Bairro Getúlio 
Vargas, Aracaju-SE.
Telefone: (79) 3198-3828 e (79) 98839-1553

Pregoeira: BRUNA COSTA SANTANA
Contato eletrônico:cplfunesa@gmail.com
                  
Apoio da CPL:
ISIS REGINA MATOS MORAES
MARCOS PAULO SANTOS OLIVEIRA

Endereço para realização da sessão:  Travessa Basílio Rocha nº 33/49, CEP: 49055-
100, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju-SE.

OBSERVAÇÃO: Os interessados  deverão  acessar  o  site:   www.funesa.se.gov.br     onde  o edital  estará 
disponível para consulta, dirigir-se a sede da FUNESA no endereço acima munido de 01 CD ou Pen-
Drive para retirada do edital ou solicitar através do e-mail: cplfunesa@gmail.com.

http://www.funesa.se.gov.br/


PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

 EDITAL

A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA, fundação pública de direito privado integrante 

da Administração Pública do Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ sob o nº  10.437.005/0001-30, com sede na 

Travessa  Basílio  da  Rocha  nº  33/49,  Bairro  Getúlio  Vargas,  Aracaju-SE,  CEP 49055-100,  Aracaju/SE, 

através da Comissão Permanente de Licitação,  Portaria nº 34/2019 e esta  Pregoeira, designada pela  Portaria 

nº: 49/2018, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da legislação pertinente, especialmente Lei  

Federal nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 26.531/2009, Decreto Estadual nº 26.533/2009, Lei Complementar 

nº 123/2006,  Decreto Estadual nº 24.912/2007, Lei Estadual nº 6.206/2007 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 

8.666/1993 e Lei  Estadual  nº 5.848/2006, farão realizar licitação na modalidade  pregão presencial,  do tipo 

menor preço por lote, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DA ABERTURA:

1.1.  A  Pregoeira,  receberá  e  abrirá  documentos  e  as  propostas  em  sessão  pública  no  dia  20/11/2019, 

respectivamente às 9:00(nove) horas, na Sede da FUNESA, no seguinte endereço:Travessa Basílio Rocha nº 33, 

Bairro Getúlio Vargas, CEP 49055-100, Aracaju/ SE.

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data  

acima  mencionada,  o  evento  será  automaticamente  transferido  para  o  primeiro  dia  útil  subsequente, 

independentemente de nova comunicação.

2. DO OBJETO:

2.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada em prestação de  serviços de 

locação  eventual  de  veículos  tipo  caminhão-baú,  ônibus,  micro-ônibus  e  vans,  com  suprimento  de 

combustíveis, para atendimento as demandas operacionais eventuais da Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, 

do Estado de SERGIPE.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos;

3.2. Não poderão participar deste Pregão:

3.2.1.  Os interessados que se  encontrarem sob falência,  concurso de credores,  dissolução,  liquidação ou em 

regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país;



3.2.3. Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou 

punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração;

3.2.4. Servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

3.3. Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentem mais de uma proposta para cada 

item específico;

3.4. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seu representante legal,  

devidamente qualificado e comprovado;

3.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de  

cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias,  

desde que acompanhadas dos originais para conferência pela Pregoeira;

3.6. Somente poderão participar da presente licitação os interessados credenciados. 

4. DO CREDENCIAMENTO:

4.1. O proponente deverá apresentar-se, para credenciamento junto a Pregoeira, no local, data e horas indicados  

no preâmbulo deste edital, por intermédio de um representante legal devidamente munido de documento que o 

credencie a participar do certame, e que venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de 

entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com 

firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços, oferecer recursos e praticar os demais  

atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, conforme modelo de credenciamento – Anexo II.

4.3 Caso a  procuração apresentada seja  por  instrumento  particular,  deverá  ser  juntado o Contrato Social  ou  

documento equivalente que comprove poderes do outorgante.

4.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do  

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir  

obrigações em decorrência de tal investidura.

4.5. A ausência de representação ou incorreção de qualquer dos documentos referidos neste item não inabilitará o 

proponente, mas obstará o representante de se manifestar pela mesma no transcurso do certame.

4.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um proponente.

4.7 No local e hora marcados, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para  

formulação de ofertas e lances verbais, e devendo estar fora dos envelopes, nos termos do Art. 4º, Inciso VI da 

Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 4 deste Edital;

4.8. Após encerrada a fase de credenciamento, não serão mais admitidos novos proponentes.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS:

5.1.  A Proposta  de Preços e  os  documentos  que a instruírem deverão ser  apresentados no local,  dia  e  hora 

determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter, em sua parte externa, os dizeres:



“PROPOSTA DE PREÇOS"

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE - FUNESA

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 17/2019

DATA: 20/11/2019      HORÁRIO:  09:00 HORAS

C.N.P.J. Nº:  __________________ (do licitante)

5.3. A Proposta de Preços deverá ainda:

5.3.1.  Conter razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail),  

este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou seu representante legal, CPF, RG e cargo  

na empresa.

5.3.2. Conter descrição clara e inequívoca dos serviços ofertados, indicando quantidade e preço unitário para cada  

item solicitado.

5.3.3. Ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

5.3.4. A empresa licitante vencedora deverá prestar os serviços do objeto licitado nos locais indicados, na forma e 

descrições estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência);

5.3.5 Conter declaração expressa de que a prestação dos serviços será efetuada na forma estabelecida no Anexo I  

(Termo de Referência);

5.3.6. Conter declaração expressa informando que os preços da proposta incluem todos os custos e despesas, tais  

como:  custos  diretos e indiretos,  tributos incidentes,  serviços,  encargos sociais,  trabalhistas,  seguros,  lucro e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

5.3.7. Conter Declaração expressa de que não há nos quadros da empresa licitante, servidor ou dirigente de órgão  

ou entidade contratante ou responsável pela licitação (Art.9º, inciso III, da Lei 8.666/93);

5.3.8  Conter  oferta  firme  e  precisa,  sem  alternativas  de  preços  ou  qualquer  outra  condição  que  induza  o 

julgamento a ter mais de um resultado;

5.3.9. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados,  

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer 

título, devendo o respectivo serviço ser prestado à FUNESA sem ônus adicionais;

data:04/12/2013


5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, caso  

sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

5.5.  A  apresentação  da  proposta  implicará  a  plena  aceitação,  por  parte  do  licitante,  das  condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

6.1. A sessão, para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os documentos que a 

instruírem, será pública, dirigida por uma Pregoeira e realizada de acordo com as disposições contidas na legisla -

ção mencionada no preâmbulo deste Edital, em conformidade com as condições nele estabelecidas, bem como em 

seus Anexos, no local e horário já determinado;

6.2.  A Comprovação  da condição de microempresa  ou empresa  de pequeno porte  pelo empresário  ou 

sociedade será efetuada mediante CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E DE EPP OU OUTRO 

DOCUMENTO HABIL, EXPEDIDOS PELA JUNTA COMERCIAL, FORA DOS ENVELOPES, datada 

dos últimos 90   dia  s, conforme Art. 8º, Instrução Normativa 103, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio, de 30 de abril de 2007. 

6.3. Os licitantes entregarão a Pregoeira a Declaração (Anexo V), dando ciência de que cumprem plenamente 

os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, conforme estabelecem o Inciso VII, Artigo 4º, da Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, exceto quanto à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte. O 

cumprimento dessa exigência é pré-requisito para participação no certame. 

6.3.1. Esta Declaração (Anexo IV)  deverá ser entregue na abertura da sessão de licitação, junto com os 

documentos  do  credenciamento  e  elaborada  em papel  timbrado  do  licitante,  devidamente  assinada,  sendo 

apresentada e fora dos envelopes de Proposta e Habilitação;

6.4. A não entrega da Certidão descrita no item 6.3 indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios 

previstos na Lei Complementar n° 123/2006.

6.5. Após credenciamento, não mais serão admitidos novos proponentes.

6.6. Em seguida, serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo feita a sua conferência e  

posterior rubrica.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:



7.1. A Pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o(s) autor(es)  

da(s) proposta(s) de menor preço por lote e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

superiores  em até  10% (dez  por  cento),  relativamente  à  de  menor  preço,  oportunizando  a  renovação  das 

propostas com o oferecimento de valores mais baixos aos dos propostos inicialmente.

7.2.  Quando não forem verificadas,  no mínimo,  três propostas escritas de preços nas condições definidas no 

subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus  

autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

7.3. Aos proponentes proclamados conforme subitens 7.1 ou 7.2 serão dadas oportunidades para nova disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes;

7.4. Classificadas as propostas, serão iniciados os lances a partir da proposta de maior valor;

7.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da  

ordem de oferta dos lances;

7.6. Os lances serão decrescentes ao valor da proposta da própria licitante ou daquela de menor preço, não 

se admitindo lances visando ao empate nem lances cuja diferença seja mínima;

7.7. A etapa competitiva encerrar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, nenhum dos licitantes apresentarem 

novo lance;

7.8. A não apresentação de lances pelo licitante implicará a sua exclusão desta etapa competitiva, fixando-se o  

seu último valor ofertado para ordenação final das propostas;

7.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente à possível penalidade;

7.10. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às especificações e às exigências contidas 

neste edital e no respectivo Termo de Referência, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou  

manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado;

7.11.  Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade  

da primeira classificada no lote, quanto ao valor, utilizando exclusivamente o critério de menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito;



7.12. Sendo aceitável a menor oferta de preço para o objeto licitado, será verificado o atendimento das condições 

habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado;

7.13. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado vencedor;

7.14.  Se  a  proposta  não for  aceitável  ou  se  o licitante  não  atender  as  exigências  habilitatórias,  a  Pregoeira  

examinará  a  proposta  subsequente,  verificando a  sua aceitabilidade e  procederá  à  verificação das  condições  

habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

7.15.  Após  a  etapa  de  lances,  sendo  verificada  a  ocorrência  de  empate,  será  assegurada,  como  critério  de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44  

da Lei Complementar n. ° 123/2006.

7.16. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

7.17. Para efeito do disposto no item 7.15, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto  

licitado;

b) Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a  

oferta  subsequente,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  à  habilitação  da  licitante,  na  ordem  de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.18. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem 7.17, o objeto licitado será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.19. O disposto no subitem 7.17 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte;



7.20. Caso não se realizem lances verbais, ou nas hipóteses previstas nos subitens 7.11 ou 7.14, o Pregoeiro 

poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o menor preço;

7.21. A empresa licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, proposta 

de preços reformulada, SOB PENA DE INABILIAÇÃO.

7.22. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao  

final, será assinada pela Pregoeira,  Responsável Técnico, Apoio e pelos licitantes presentes;

7.23. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,  

prevalecerão as da proposta;

7.24. Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

8. DA DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO:

8.1. O envelope de habilitação e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia e hora  

determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter, em sua parte externa, os dizeres:

"DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO"

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE - FUNESA

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 17/2019

DATA: 20/11/2019           HORA: 09:00hs 

C.N.P.J. N º ____________________ (do licitante)

8.2. A documentação relativa à habilitação consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

8.2.1. DA 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 sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;



d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato  

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,  quando a atividade assim o 

exigir;

8.2.2. DA REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria 

Geral  da  Fazenda  Nacional),  Estadual  e  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do  licitante,  ou  outra 

equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social junto ao INSS (CND) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo  de  Serviço  (FGTS)  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais 

instituídos por lei;

e)  Prova  de  Regularidade  com  a  Justiça  do  Trabalho  através  de  Certidão  Negativa  de  Débitos 

Trabalhistas (CNDT);

f) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

g) Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada vencedora e haja alguma 

restrição quanto à regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;

h) A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará em decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem de  classificação,  para  a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação.



8.2.3. DA QUALIFICAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível  em características com o  

objeto da licitação, com a  apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica,  fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, (modelo no anexo V);

b)Prova de registro junto ao Conselho Regional de Administração, da empresa proponente e de seu responsável  

técnico,  demonstrando  possuir  profissional  de  nível  superior  em seu  quadro  técnico  Conselho  Regional  de 

Administração - CRA, (Art. 30, IV da Lei nº. 8.666/93);

c)Será  exigida  a  comprovação  de  cadastro  perante  a  Coordenadoria  de  Transportes  de  Sergipe,  vinculada  à 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS), nos termos da Resolução do 
Conselho Estadual de Trânsito nº 04/2012, de 26/07/2012.

d)Apresentar Certificado de Cadastro no Ministério do Turismo – CADASTUR. 

e)Certificado ou  alvará  de  licença  para  locação e  funcionamento  fornecido  pelo  órgão competente,  onde  se 
localiza a sede da empresa. 
8.2.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, vedada 

sua substituição por balancetes provisórios, em que sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do pas-

sivo circulante (PC), de modo a extrair-se Índice de Liquidez Corrente (ILC), AC/PC igual ou superior a 1 (um);

a.1) Serão considerados e aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim  

apresentados:

1. Os publicados em Diário Oficial da União;

2. Publicados em jornal de grande circulação;

3. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou ainda;

4. Por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma 

da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro de Comércio – DNRC de 01 de agosto de 1997, 

art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura, Encerramento e cópia do Balanço 

Patrimonial. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo Pregoeiro, fica dispensada 

a inclusão na documentação da cópia de seus Termos de Abertura e Encerramento do Livro em ques-

tão.

a.2) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante a apre-

sentação de “Balanço de Abertura” ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;

b) Fica desobrigada do cumprimento de apresentação do balanço Patrimonial a licitante que apresentar o 

documento emitido pela Receita Federal comprovado sua opção pelo Simples, permanecendo neste caso a 



obrigação  de  apresentar  a  Declaração  Anual  Simples  de  Rendimento  e  Informações,  em  modelo 

simplificado aprovado pela Secretaria da Receita federal. 

c)  Certidão Negativa de falência ou concordata (recuperação judicial  de empresa) expedida pelo Cartório de 

distribuição da sede da licitante expedida nos últimos noventa dias que anteceder a abertura da licitação;

8.2.5. DECLARAÇÃO RELATIVA À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E IMPEDIMENTOS:

a) Declaração de que cumpre a exigência disposta no inciso V, do Art. 27 da Lei 8.666/93, conforme anexo VI;

b) Os interessados deverão declarar, ainda, sob as penas da lei, a inexistência de fatos supervenientes, impeditivo 

a habilitação, nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93,

conforme modelo Anexo VI.

9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

9.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não houver recurso.

9.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois  

da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela Pregoeira, ou, quando houver recurso, pela autoridade 

competente.

10. DA IMPUGNAÇÃO:

10.1.  Até  02 (dois)  dias  úteis  antes  da data  fixada para  recebimento  das  propostas,  qualquer  pessoa poderá  

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão;

10.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada no prazo de 24 horas,  

devendo ser protocolada junto ao Protocolo da Fundação Estadual de Saúde, situado na Travessa Basílio Rocha 

nº 33, Bairro Getúlio Vargas, CEP 49055-100, Aracaju-SE, telefone/fax: 3198-3800, de segunda a sexta-

feira no horário de 08:00 às 16:00 horas;

10.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

10.1.3.  Decairá  do  direito  de  impugnar  perante  a  Administração,  os  termos  desta  licitação,  aquele  que  os 

aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese  

em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

11. DOS RECURSOS:

11.1.  Dos atos da Pregoeira neste processo licitatório cabe recurso, a ser interposto no final da sessão pública,  

com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais, no prazo de 03 (três) 

dias úteis;

11.2. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo;



11.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

11.4. Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração  

da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento;

11.5. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão ser protocolados obedecendo ao disposto no sub item 

10.1.1;

11.6. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço  supracitado no preâmbulo, ou 

seja, na sede deste órgão.

12.DA CONTRATAÇÃO:

12.1. Do Objeto:

12.1.1. O objeto licitado será contratado nos termos e condições deste Edital e seus anexos e da proposta escrita 

da licitante adjudicatária, independentemente de transcrição. 

12.2. Do Crédito Orçamentário:

12.2.1 A despesa decorrente da contratação do objeto licitado correrá a conta do Contrato Estatal de serviços entre 

a FUNESA e a SES;

12.3. Da Garantia: 

12.3.1  A contratação  do  objeto  licitado  dependerá  da  prestação,  pela  licitante  adjudicatária,  de  garantia  de  

execução, em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, nos termos do art. 56 da Lei  

Federal  nº 8.666/1993,  no percentual  de  5(cinco) % do valor do contrato,  atualizado seu valor nas  mesmas  

condições deste. 

12.4. Da Vigência:

12.4.1.  A contratação do objeto licitado terá vigência 12 (doze) meses,  podendo ser prorrogado por iguais e  

sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II, da lei 8.666/93, contada da  

data da assinatura, condicionado a sua eficácia à publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a  

partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis. 

12.5. Do Preço e do Reajuste:

12.5.1.  O  preço  da  contratação  do  objeto  licitado  será  aquele  constante  da  proposta  escrita  da  licitante  

adjudicatária, sendo fixo e irreajustável.  

12.6.  Das Condições de Entrega e do Recebimento:

12.6.1. O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73 da Lei n. º 8.666/93, compreendendo duas  

etapas distintas: de recebimento provisório e de recebimento definitivo.  



12.7. Do Pagamento:

12.7.1 O pagamento do objeto licitado será efetuado pela Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, em moeda 

corrente nacional, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias, após a execução dos serviços, em parcelas mensais,  

mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal  devidamente  atestada,  pelo setor competente e desde que 

mantida situação habilitatória regular.

13. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

13.1. O valor inicial atualizado do contrato poderá ser acrescido ou suprimido dentro dos limites previstos no § 1º  

do art. 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2º do inciso II do mesmo  

artigo, conforme redação introduzida pela Lei n. º 9.648, de 27 de maio de l998.

14. DA RESCISÃO:

14.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os  

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1.  As  licitantes  ou  contratadas  que,  por  qualquer  forma,  não  cumprirem as  normas  de  licitação  ou  dos 

contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos 

do Decreto Estadual nº 24.912/2007: 

15.1.1. advertência; 

15.1.2. multa; 

15.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

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

15.2. As  sanções  mencionadas  nos  subitens  anteriores  não  impedem  que  a  Administração  rescinda 

unilateralmente o contrato administrativo, nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93. 

15.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de licitação ou 

dos contratos celebrados. 

15.4. A multa aplicável será de: 

15.4.1. 0,3 % (três  décimos  por  cento) por dia,  até  o trigésimo dia de atraso,  sobre o valor do serviço não  

realizado;

15.4.2. 5% (cinco  por  cento)  por  descumprimento  do prazo  de  execução,  calculados  sobre  o  valor  total  do  

contrato, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no subitem 22.4.1;

15.4.3. 10% (dez por cento):

a) pela recusa injustificada em assinar o contrato no prazo estabelecido; 

b) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato; e/ou



c) pela recusa injustificada em prestar total ou parcialmente o serviço, calculados sobre o valor correspondente à  

parte inadimplente.

15.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a licitante ou 

contratada pela sua diferença,  devidamente  atualizada pelo IPCA ou equivalente, a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente. 

15.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do  

vencimento do prazo da prestação do serviço, se dia de expediente normal na FUNESA, ou do primeiro dia útil  

seguinte. 

15.7. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta  

cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade; 

15.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução de serviços, o contrato deverá ser rescindido,  

exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa;

15.9. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em 

licitação e a contratação com a Fundação Estadual de Saúde, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:

15.9.1. por 6 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas 

corretivas no prazo determinado pela Administração; 

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

15.9.2. por 12 (doze) meses, nos casos de:

a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.

15.9.3. por 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

b) paralisação da execução do serviço sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;

c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Fundação Estadual de Saúde – 

FUNESA;  ou  sofrer  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude  fiscal  no  recolhimento  de  

qualquer tributo.

15.10. Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, por tempo 

indeterminado, o fornecedor que:

I – não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados no item 22.9. deste edital; ou

II – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de ato ilícito  

praticado.



15.10.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em  

vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a 

contratada  ressarcir  os  prejuízos  resultantes  da  sua  conduta  e  depois  de  decorrido  o  prazo  das  sanções  de  

suspensão e impedimento aplicadas. 

15.10.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos 

em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Sergipe, quanto à 

Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.

16.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1.É facultado a Pregoeira, auxiliada pelo presidente da comissão e equipe de apoio, proceder em qualquer fase 

da licitação, às diligências necessárias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta;

16.2.  A apresentação da proposta  de  preços implica  na  aceitação plena e  total  das  condições  deste  Pregão,  

sujeitando-se a licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93.

16.3.  Quaisquer  elementos,  informações  e  esclarecimentos  relativos  a  esta  licitação  serão  prestados  pelo  

Pregoeiro e membros da equipe de apoio lotados na CPL, situada no endereço anteriormente declinado.

16.4.Fazem parte integrante deste edital os anexos:

 I (Termo de Referência);

II (modelo de Credenciamento); 

III (modelo de enquadramento ME – EPP); 

IV (modelo de declaração relativa à habilitação);

V (modelo de atestado de capacidade técnica);

VI (modelo de declaração de dispositivo constitucional);

VII (Anexo para preenchimento de dados da empresa );

VIII (modelo de Procuração); 

IX (minuta de contrato);

X (Ordem de serviço);

XI ( Modelo de proposta de preços);

XII ( Declaração de inexistência de fatos impedidtivos).



16.5. Os interessados que desejarem cópias do presente Edital e/ou tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal na 

interpretação dos seus termos serão atendidos pela Comissão Permanente de Licitações no endereço e horário  

citados neste Edital;

16.6. Não  será  concedido  prazo  ao  licitante  para  apresentação  de  documentos  exigidos  neste  Edital  e  não 

apresentados em momento oportuno;

16.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação em vigor;

16.8. A FUNESA reserva-se ao direito de anular a presente licitação, por ilegalidade, ou revogá-la, por razões de  

interesse público.

Aracaju/SE, 04 de Novembro de 2019.

BRUNA COSTA SANTANA

Pregoeira da CPL / FUNESA



PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

                 ANEXO I

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada em prestação de  serviços de locação eventual de veículos 
tipo caminhão-baú, ônibus, micro-ônibus e vans, com suprimento de combustíveis , para atendimen-
to as demandas operacionais eventuais da Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, do Estado de SER-
GIPE.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. As propostas deverão as especificações descritas no objeto.
2.2. O  julgamento  das  propostas  efetuar-se-á  pelo  critério  de  "menor  preço  do  lote",  podendo  a 
Administração negociar diretamente com o proponente que tenha apresentado o menor valor unitário, 
para que seja obtido preço melhor. 
2.3. Todos os veículos deverão possuir seguro de responsabilidade civil, seguro contra terceiro e seguro 
obrigatório, com motorista portando telefone celular. 
2.4. Todos os veículos deverão ser disponibilizados em perfeito estado de funcionamento, conservação e 
higiene, equipado com todos os componentes de segurança, e com documentação regular. 
2.5. A empresa vencedora será responsável pelas despesas com Seguro, Manutenção,  Multas, Seguro 
Obrigatório e tarifas rodoviárias e hidroviárias, caso a execução do objeto exija.
2.6. Toda a despesa com combustíveis será por conta da Contratada. 
2.7. Sempre que julgar necessário, a Contratante poderá solicitar a apresentação da documentação de 
propriedade dos veículos disponibilizados pela contratada. 
2.8. É permitida a sublocação parcial de até 30% (trinta por cento) do objeto licitado. 
2.9. Na proposta de preços a contratada deverá cotar os valores com base no valor da diária por viagem.

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa 
jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que  comprove  aptidão  para  o  fornecimento,  pertinente  e 
compatível com o objeto da licitação.
3.2. Para os efeitos do item 4.1 considerar-se-á, no julgamento, a característica de os serviços de locação 
de veículos terem sido prestados concomitantemente ou não com os de mão de obra (motorista). 
3.3. Prova de registro junto ao Conselho Regional de Administração, da empresa proponente e de seu 
responsável  técnico,  demonstrando  possuir  profissional  de  nível  superior  em  seu  quadro  técnico 
Conselho Regional de Administração - CRA, (Art. 30, IV da Lei nº. 8.666/93). 
3.4. Será  exigida  a  comprovação  de  cadastro  perante  a  Coordenadoria  de  Transportes  de  Sergipe, 
vinculada  à  Secretaria  de Estado do Desenvolvimento  Urbano e Sustentabilidade  (SEDURBS),  nos 
termos da Resolução do Conselho Estadual de Trânsito nº 04/2012, de 26/07/2012.
3.5. Apresentar Certificado de Cadastro no Ministério do Turismo – CADASTUR. 



3.6. Certificado ou alvará de licença para localização e funcionamento fornecido pelo órgão competente, 
onde se localiza a sede da empresa. 

3.6.1. Se a empresa vencedora do certame for de outro Estado, a mesma deverá abrir uma filial 
em Aracaju e/ou Região da Grande Aracaju instalar estrutura administrativa e operacional 
em até 60(sessenta) dias após a assinatura do contrato.

4. PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento  será efetuado após liquidação da despesa por meio  de crédito  em conta corrente 
indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação de Nota 
Fiscal/Fatura,  devidamente  certificada  e  atestada  pelo  setor  responsável  pelo  acompanhamento  e 
fiscalização. 
4.2. A Contratante  efetuará  desconto  direto  na  fatura  apresentada,  na  hipótese  de  eventuais  glosas 
referentes a inexecução ou aplicação de penalidades, pelo descumprimento das cláusulas, contidas no 
TERMO DE REFERÊNCIA.
4.3. A  contratada  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou 
supressões que se fizerem necessárias na contratação do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do contrato, ou a alteração de endereço para a execução dos serviços, desde 
que mantido o limite de 25% e a permanência no mesmo município.
4.4. As  notas  fiscais  devem  ser  emitidas  em  nome  da  Fundação  Estadual  de  Saúde,  CNPJ 
10.437.005/0001-30, e entregues no setor de protocolo da FUNESA, situado na av. Travessa Basílio 
Rocha, nº 33, Getúlio Vargas – Aracaju/SE, até o quinto dia útil do mês subsequente a prestação do 
serviço.

4.4.1. O prazo estipulado no item anterior é necessário visto que a Fundação Estadual de Saúde é 
cadastrada  como  substituto  tributário,  e  por  conta  disso  a  retenção  do  imposto  sobre 
serviços (ISS) deve ser feita pelo nosso setor contábil.

4.4.2. Mesmo as notas fiscais sendo emitidas no primeiro dia útil do mês subsequente a prestação 
do serviço, a competência deve ser a mesma da prestação do serviço.

4.5. As despesas  com a  execução do futuro Contrato  correrão  por  conta  dos  pagamentos  a  serem 
efetuados a Fundação Estadual de Saúde em decorrência da assinatura do Contrato Estatal de Serviços 
firmado com a Secretaria de Estado da Saúde.
4.6. Para fazer  jus  ao pagamento,  a  Contratada  deverá apresentar,  juntamente  com o documento  de 
cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, perante o FGTS 
–  CRF,  Fazendas  Estadual  e  Municipal  do  domicílio  do  contratado  e  certidão  negativa  de  débitos 
trabalhistas. 
4.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada,  enquanto  houver  pendência  de  liquidação  de 
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
4.8. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o 
prazo previsto no item 6.1 reiniciar-se-á a contar da data respectiva reapresentação.
4.9. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
4.10. O valor  contratado  é  meramente  estimativo,  estando  a  Contratante  desobrigada  de  requisitar, 
enquanto viger o contrato, o número total de diárias indicados no Termo.
4.11. O pagamento dos serviços sujeitar-se-á à efetiva prestação destes, isto é, a Contratante não está 
obrigada ao pagamento do valor integral mensal caso os serviços não sejam também prestados em sua 



totalidade, de modo que a Contratante poderá pagar frações do valor da franquia mensal de acordo com 
os serviços prestados e em observância à carga horária destes.
4.12. Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
nos termos do art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo. 
4.13. Os preços serão reajustados a cada 12 (doze) meses usando o índice do INPC. 
4.14. Cabe a Contratante promover a retenção do ISSQN nos casos previstos na legislação do município 
competente para arrecadação do tributo.

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Nomear e destacar equipe, composta por servidores que detenham conhecimento do negócio e dos 
perímetros alvo do projeto.
5.2. Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execução dos serviços ora contratados, definindo 
as prioridades e regras de atendimento às localidades e aos usuários, bem como os prazos e etapas para 
cumprimento das obrigações.
5.3. Assegurar  o  livre  acesso  dos  empregados  da  Contratada  a  todos  os  locais  onde  se  fizerem 
necessários os serviços. 
5.4. Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
5.5. Anotar  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  dos  serviços 
contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades observadas. 
5.6. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Compete à Contratada: 
6.1.1. Em  cumprimento  às  suas  obrigações,  cabem  à  CONTRATADA,  além  das  obrigações 

constantes das Condições da Prestação de Serviços e daquelas estabelecidas em lei,  em 
especial as definidas nos diplomas Federal e Estadual sobre licitações:

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

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

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

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

ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los; 
f.Comunicar  à  CONTRATANTE,  quando  da  transferência  e/ou  retirada  e  substituição  de 

motoristas dos itinerários ou dos serviços; 
g. Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos passageiros, bem como 

cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviário;



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

i.Apresentação  de  registro  junto  a  Secretaria  de  Estado  do  Desenvolvimento  Urbano  e 
Sustentabilidade  –  SEDURBS  para  viagens  intermunicipais,  compatível  com  o  objeto  e 
devidamente validado, para os candidatos ao lote destinado a transporte intermunicipal; 

j.Comprovação  de  registro  e  regularidade  de  situação  da  Empresa  na  Agência  Nacional  de 
Transportes Terrestres – ANTT e no Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR para os 
candidatos ao lote destinado a transporte interestadual; 

k. Comunicar  ao  preposto da CONTRATANTE, conforme o caso requeira,  sobre fatos  como 
obras  e/ou  impedimentos  temporários  e  mudanças  no  sentido  de  tráfego,  que  impliquem na 
alteração de itinerários e horários; 

l.Arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes e demais suprimentos e lavagem 
dos veículos, necessários ao fiel cumprimento do objeto sob o contrato. Observar o item 2.6 - 
Disposições Gerais em relação às despesas com combustíveis;

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

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

o. Substituição do veículo, avariado, danificado ou que apresente defeito, pela CONTRATANTE, 
no prazo máximo de 01 (um) dia útil, a partir do recebimento da notificação; 

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

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

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



s. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se 
também,  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  resultantes  da 
execução do contrato; 

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

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

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

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

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

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

z. Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais causados aos veículos ou bens de 
terceiros, inclusive franquia do seguro completo, bem como danos pessoais aos seus ocupantes 
ou a terceiros, de sua responsabilidade; 

aa. Responsabilizar-se  civil  e  criminalmente,  pelos  danos  causados  à  CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes da execução do contrato; 

bb. Responsabilizar-se  por  quaisquer  multas  de  trânsito,  bem  como  as  tarifas  rodoviárias  e 
hidroviárias, durante a execução do contrato; 

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

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

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

ff. Manter coberto por apólices os seguros legalmente obrigatórios; 
gg. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à CONTRATANTE, através do 

líder ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que porventura possam prejudicar o bom 
andamento ou o resultado dos serviços;

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

ii. Comprovar formação técnica e específica dos motoristas dos veículos, através da habilitação 
pelos  órgãos  competentes,  segundo  as  normas  e  leis  de  trânsito  regulamentadas  pelo 
Departamento Nacional  de Trânsito  -  DENATRAN e Departamento Estadual  de Trânsito  de 
Sergipe – DETRAN/SE; 

jj. Apresentar Certidão negativa de IPVA, para todos os veículos locados; 
kk. Disponibilizar veículos sempre equipados com cinto de segurança; 



ll. Oferecer veículos para execução dos serviços com tempo de uso inferior a dez anos;

7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, 
ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o 
contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições do Decreto Estadual nº 24.912/07:

I - advertência; 
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 

do fornecimento ou serviço não realizado; 
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total ou 

parcial do mesmo; 
IV  -  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a 

Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
§1º O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do valor da garantia prestada, 

retido  dos  pagamentos  devidos  pela  Administração  ou  cobrado  judicialmente,  sendo  corrigida 
monetariamente,  de conformidade com a variação do INPC, a partir  do termo inicial,  até a data do 
efetivo recolhimento.

§2º A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de 
direitos constantes deste Decreto. 

§3º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia  
útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

§4º Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, 
por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I – não regularizar a inadimplência contratual verificada pela administração.
II – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de 

ato ilícito praticado. 

8. PRAZO CONTRATUAL

8.1. O instrumento contratual terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração, na forma do art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

9. FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização  e  o  Acompanhamento  se  darão  em conformidade  com o  Decreto  Estadual  nº 
23.151/05 e  de  responsabilidade  específica  de Contratante,  que designará  servidor  para  fiscalizar  e 
acompanhar a execução do contrato. 



9.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do contrato 
com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada. 
9.3. A  fiscalização  dos  serviços  pela  CONTRATANTE  não  exonera  nem  diminui  a  completa 
responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais. 

10. ANEXOS

10.1. Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Termo de Referência, como 
anexos:

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS SERVIÇOS;
ANEXO II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO;
ANEXO  III  –  FUNDAMENTOS  NORMATIVOS  E  MEMÓRIAS  DE  CÁLCULOS  DOS 
CUSTOS.

Aracaju/SE, 23 de julho de 2019.

Sandra Ribeiro Alves Martins
Coordenação de Promoção e Prevenção à Saúde 

Carlos Eduardo Silva Vasconcelos
Coordenação de Logística, Infraestrutura e TI

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS SERVIÇOS

LOTE ÚNICO -  LOCAÇÃO SOB O REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES  TIPO  CAMINHÃO-BAÚ,  ÔNIBUS,  MICRO-ÔNIBUS  E  VANS  PARA 
REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS, CONFORME TABELA ABAIXO:

ITEM OBJETO

QUANTIDADE 
TOTAL MEN-

SAL ESTIMADA 
DE DIÁRIAS

VALOR UNITA-
RIO DA DIÁRIA

R$

VALOR 
MENSAL

R$

1.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES  TIPO CAMINHÃO-BAÚ,  COM  MOTORIS-
TA,  PARA  REALIZAR  VIAGENS  INTERMUNICI-
PAIS, COM  DIMENSÃO  MÍNIMA  DE  7,00M  X 
2,60M  X  2,60M,  COM  CAPACIDADE  6.000  KG, 
PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS  E UTENSÍ-
LIOS.

30



ITEM OBJETO

QUANTIDADE 
TOTAL MEN-

SAL ESTIMADA 
DE DIÁRIAS

VALOR UNITA-
RIO DA DIÁRIA

R$

VALOR 
MENSAL

R$

2.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES TIPO  ÔNIBUS,  COM MOTORISTA,  PARA 
REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS,  MOTO-
RIZAÇÃO MÍNIMA 340CV, EQUIPADO COM AR-
CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA NO MÍNI-
MO 46 PASSAGEIROS (SENTADOS), 01 (UM) WC.

100

3.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES TIPO MICRÔ-ÔNIBUS COM MOTORISTA, 
PARA  REALIZAR  VIAGENS  INTERMUNICIPAIS, 
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 140CV, EQUIPADO COM 
AR-CONDICIONADO,  CAPACIDADE  PARA  25 
(VINTE E CINCO) PASSAGEIROS, COM POLTRO-
NAS RECLINAVEIS, 01 (UM) WC.

150

4.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA VIA-
GENS INTERMUNICIPAIS, CAPACIDADE MÍNIMA 
DE  16  (DEZESSEIS)  PASSAGEIROS,  MOTORIZA-
ÇÃO MÍNIMA 130CV, COM AR CONDICIONADO.

150

VALOR TOTAL DO LOTE..............

ANEXO II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO
I – CUSTOS DIRETOS

CUSTOS

Valor Mensal Valor Anual

01 - Depreciação

02 – Licenciamento

03 – Seguro total

04 - Manutenção

05 - Lubrificante

06 - Pneus

07 - Limpeza

08 – Mão de obra

TOTAL

01 - Depreciação

Item Valor

01 – Aquisição do bem (R$)

02 – Vida Útil (meses)

03 – Recuperação do bem na venda (%)

Custo Mensal com Depreciação (R$)

02 - Licenciamento

Item Valor

01 – Taxa mensal (%)

Custo Mensal com Licenciamento (R$)

03 - Seguro



Item Valor

01 – Taxa de risco Anual (%)

Custo Mensal com Seguro (R$) 

04 - Manutenção

Item Valor

01 – Taxa mensal de manutenção sobre o valor da aquisição (%)

Custo Mensal com Manutenção (R$) 

05 - Lubrificantes

Item Valor

01 – Quantidade de litros de óleo (l)

02 – Distância percorrida entre as trocas (km)

03 – Preço do litro do óleo (R$)

04 – Preço do filtro de óleo (R$)

Custo Mensal com Lubrificantes (R$) 

06 - Pneus

Item Valor

01 – Quantidade de pneus

02 – Vida útil (km)

03 – Preço unitário (R$)

Custo Mensal com Pneus (R$) 

07 - Limpeza

Item Valor

01 – Custo Unitário (R$)

02 – Quantidade de lavagens por mês 

Custo Mensal com Limpeza (R$) 

II – MÃO DE OBRA

Categoria: Motorista

Regime: 8 h/dia, de segunda a sexta-feira; 40 h/semana

SALÁRIO

Componente Valor Unitário Valor Mensal

Salário

Outros

TOTAL (l)

III – ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO “A”

Encargos (%) Valor Mensal

01 – Previdência Social 20,00

02 – SESI-SESC 1,50

03 – SENAI-SENAC 1,00

04 – INCRA 0,20

05 – Salário Educação 2,50

06 – FGTS 8,00

07 – Risco Ambientais do Trabalho 3,00

08 - SEBRAE 0,60

TOTAL DO GRUPO “A” 36,80

GRUPO “B”

Encargos (%) Valor Mensal

09 – Férias 11,11

10 – Auxílio Doença 1,39

11 – Licença Paternidade 0,02

12 – Faltas Legais 0,28



13 – Acidente de Trabalho 0,33

14 – Aviso Prévio Trabalhado 1,94

15 – 13º Salário 8,33

TOTAL DO GRUPO “B” 23,40

GRUPO “C”

Encargos (%) Valor Mensal

16 – Aviso Prévio Indenizado 0,42

17 – Indenização Adicional 0,08

18 – Indenização Complementar 4,00

TOTAL DO GRUPO “C” 4,50

GRUPO “D”

Encargos (%) Valor Mensal

19 – incidência Cumulativa do Grupo “A” Sobre o Grupo “B” 8,61

TOTAL DO GRUPO “D” 8,61

TOTAL grupos A, B, C, D (II) 73,31

IV – INSUMOS

INSUMOS

Insumo Valor Mensal

Uniformes

Equipamentos de proteção individual

Vale transporte

Benefício Alimentação

Assistência Social e Familiar

Outros

TOTAL Insumos (III) 

V – BDI

BDI

(%) Valor Mensal

TOTAL BDI (IV)

VI – TRIBUTOS

TRIBUTOS

(%) Valor Mensal

ISS

COFINS

PIS

Outros

TOTAL TRIBUTOS (V)

VII – PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

TOTAL (I + II + III + IV + V + VI)

COMPOSIÇÃO FINAL

• LOCAÇÃO POR DIÀRIAS



OBJETO
VALOR UNITA-
RIO DA DIÁRIA

R$

VALOR 
MENSAL

R$

ANEXO III – FUNDAMENTOS NORMATIVOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS DOS 
CUSTOS

(1) Os  pisos  salariais  dos  motoristas  encontram-se  definidos  na  Convenção  Coletiva  de  Trabalho 
vigente firmada entre o firmado com Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de 
Aracaju/Se – SINTRA e Sindicato dos Trabalhadores  em transportes Rodoviários no Estado de 
Sergipe – SINTRES.

(2) Previdência social: art. 22, I da Lei n.° 8.212/91. 

(3) SESI-SESC: art. 30 da Lei n.° 8.036/90. 
Observação: Encargo não cotado para situações emergenciais ou temporárias 

(4) SENAI-SENAC: Decreto-Lei n.° 2.318/86. 
Observação: Encargo não cotado para situações emergenciais ou temporárias 

(5) INCRA: arts. 1° e 2° do Decreto-Lei n.° 1.146/70. 
Observação: Encargo não cotado para situações emergenciais ou temporárias 

(6) Salário educação: art. 15 da Lei n.° 9.424/96. 

(7) FGTS: art.15 da Lei n.° 8.036/90. 

(8) Riscos Ambientais  do Trabalho: Art. 22, II da Lei n.° 8.212/91, alterado pela Lei n.° 9.732/98. 
Decreto n.° 3.048/99, anexo V. Conforme a Súmula nº 351 do STJ “A alíquota de contribuição para 
o  Seguro  de  Acidente  do  Trabalho  (SAT)  é  aferida  pelo  grau  de  risco  desenvolvido  em cada 
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando 
houver apenas um registro”.

Observação: Para fins de modelo de planilha de composição de custos e formação de preços, foi 
indicado o percentual de 3% para o RAT, conforme Anexo V do Decreto Federal n.° 6.042, de 12 
de fevereiro de 2007. No entanto, a empresa poderá cotar os percentuais de 1% ou 2%, justificando 
e apresentando o fundamento legal.

(9) SEBRAE: art. 8°, § 3°, da Lei n.° 8.029/90. 
Observação: Encargo não cotado para situações emergenciais ou temporárias 

(10) Férias: art. 7°, XVII da CF/88; arts. 129 a 153 da CLT. 



Considerando o salário e o acréscimo mínimo de um terço:
[(1+0,333)/12] = 0,1111 = 11,11% 

Observação: Para situações emergenciais ou temporárias, a fórmula é a seguinte: 
[(0,33) / 12] x 100% = 2,75 %. 

(11) Auxílio doença: art. 131 da CLT. 
Segundo estatísticas do IBGE, a média anual é de cinco faltas por ano, motivadas por problema de 
saúde: 
[5/365] x 100% = 1,37% 

Observação: Para situações emergenciais ou temporárias, a fórmula é a seguinte: 
[2,5*/180] x 100% = 1,37% 
* Reduzindo proporcionalmente a média informada pelo IBGE, em função do prazo máximo de 
contratação neste tipo de situação.

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

Observação: Para situações emergenciais ou temporárias, a fórmula é a seguinte: 
[(5 / 30) / 6] x 0,0075** = 0,0002083 = 0,02% 
** Reduzindo proporcionalmente a média informada pelo IBGE, em função do prazo máximo de 
contratação neste tipo de situação. 

(13) Faltas legais: art. 473 da CLT. 
Segundo dados do IBGE, a média nacional é de uma falta justificada por ano: 
[(1 / 30) / 12)] = 0,002778 = 0,28% 

Observação: Para situações emergenciais ou temporárias, a fórmula é a seguinte: 
[(0,5*** / 30) / 6] = 0,002778 = 0,28% 
*** Reduzindo proporcionalmente a média informada pelo IBGE, em função do prazo máximo de 
contratação neste tipo de situação. 

(14) Acidente de trabalho: art. 131, III da CLT; arts. 19 a 23 da Lei n.° 8.213/91. 
Segundo estatísticas  do IBGE, 8% dos empregados se acidentam no ano.  Considerando que os 
primeiros 15 dias de afastamento serão custeados pelo empregador: 
{[(15 / 30) / 12] x 0,08} = 0,00333... = 0,33% 

Observação: Para situações emergenciais ou temporárias, a fórmula é a seguinte:
{[(15 / 30) / 6] x 0,04****} = 0,00333... = 0,33% 
**** Reduzindo proporcionalmente a média informada pelo IBGE, em função do prazo máximo de 
contratação neste tipo de situação.



 
(15) Aviso prévio trabalhado: art. 488 da CLT. 

Considerando que 100% dos empregados serão dispensados sem justa causa ao final do contrato: 
[(7 / 30) / 12] = 0,01944 = 1,94%. 

Observação 1: Nas repactuações,  este encargo é excluído considerando que no primeiro ano do 
contrato já houve provisionamento do mesmo.

Observação 2: Nas situações emergenciais ou temporárias, este encargo é excluído considerando 
que os contratos serão por prazo determinado. 

(16) 13º salário: art. 7°, VIII, da CF/88. 
Considerando que o custo da gratificação natalina será parcelada em doze parcelas anuais: 
(1 / 12) = 0,08333 = 8,33%.

(17)  Aviso prévio indenizado: art. 7°, XXI, da CF/88, arts. 477 e 478 a 491 da CLT.
Considerando  que  5% dos  empregados  serão  demitidos  sem justa  causa  e  sem aviso  prévio  e 
considerando também a incidência de 8% do FGTS, conforme o Enunciado 305 do TST: 
[0,05 / 12] X 1,08 = 0,0045 = 0,45%. 

(18) Indenização adicional: art. 9° da Lei n.° 7.238/84. 
Considerando  que  1%  dos  empregados  serão  demitidos  sem  justa  causa  nos  trinta  dias  que 
antecedem a data base da categoria: 
(0,01 / 12) = 0,000833... = 0,08% 

(19) Indenização  complementar:  art.  477,  §§  6°  e  8°,  da  CLT,  art.  1°  da  Lei  Complementar  n.° 
110/2001. 
Considerando que 100% dos empregados serão demitidos sem justa causa ao final do contrato e que 
o item corresponde à multa de 40% sobre o FGTS acrescido da contribuição social de 10% sobre o 
FGTS: 
[(0,40 + 0,10) x 0,08] = 0,04 = 4,0%. 

(20) Total do Grupo “D”: O montante do Grupo “D” será calculado pela incidência do percentual 
total obtido no Grupo “A” sobre o custo total (em reais) do Grupo “B”. O cálculo também pode ser 
feito pela incidência sobre a remuneração da alíquota obtida pela multiplicação do percentual do 
Grupo “A” pelo percentual do Grupo “B”. 

Observação1 – Para licitações:

- Para RAT 1%, o percentual do Grupo “D” será 8,14%, cuja fórmula é:
 [0,3480 x 0,2338] x 100 = 8,14% 
- Para RAT 2%, o percentual do Grupo “D” será 8,37%, cuja fórmula é:
[0,3580 x 0,2338] x 100 = 8,37% 
- Para RAT 3%, o percentual do Grupo “D” será 8,60%, cuja fórmula é:



[0,3680 x 0,2338] x 100 = 8,60% 

Observação 2 – Para repactuações: 
- Para RAT 1%, o percentual do Grupo “D” será 7,46%, cuja fórmula é: 
[0,3480 x 0,2144] x 100 = 7,46% 
- Para RAT 2%, o percentual do Grupo “D” será 7,68%, cuja fórmula é: 
[0,3580 x 0,2144] x 100 = 7,68% 
- Para RAT 3%, o percentual do Grupo “D” será 7,89%, cuja fórmula é: 
[0,3680 x 0,2144] x 100 = 7,89% 

Observação 3 – Para situações emergenciais ou temporárias: 
- Para RAT 1%, o percentual do Grupo “D” será 0,63%, cuja fórmula é:
[0,3150 x 0,02] x 100 = 0,63% 
- Para RAT 2%, o percentual do Grupo “D” será 0,65%, cuja fórmula é:
[0,3250 x 0,02] x 100 = 0,65% 
- Para RAT 3%, o percentual do Grupo “D” será 7,89%, cuja fórmula é:
[0,3350 x 0,02] x 100 = 0,67% 

(21) Total dos Grupos A, B, C e D: 
Observação1 – Para licitações:
- Para RAT 1%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 70,85%; 
- Para RAT 2%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 72,08%; 
- Para RAT 3%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 73,31%. 

Observação 2 – Para repactuações: 
- Para RAT 1%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 68,23%; 
- Para RAT 2%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 69,45%; 
- Para RAT 3%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 70,66%. 

Observação 3 – Para situações emergenciais ou temporárias: 
- Para RAT 1%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 56,02%; 
- Para RAT 2%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 56,04%; 
- Para RAT 3%, o percentual do Total dos Grupos A, B, C e D será 56,06%. 

(22) Uniformes: Convenção Coletiva.

(23) Equipamentos de proteção individual: Convenção Coletiva.

(24) Vale  transporte:  Lei  n.°  7.418/85  e  Convenção  Coletiva.  A lei  e  a  convenção  autorizam o 
desconto  de  6% do salário  percebido,  a  ser  custeado  pelo  empregado.  O valor  desse  item vai 
depender, portanto, do salário pago ao empregado e do valor da passagem. Considerando 22 dias de 
trabalho por mês, o valor da passagem ida e volta em Aracaju e o piso normativo da categoria: 
(valor das passagens x 44) – (0,06 x salário) = valor (em R$) por empregado/mês. 



(25) Benefício alimentação: Convenção. Haja vista que os serviços serão prestados em jornada de 8 
horas  (entre  segunda  e  sexta-feira),  é  obrigatória  a  concessão  do  benefício  alimentação. 
Considerando 22 dias úteis no mês, o valor do vale alimentação e a possibilidade de desconto de 
10% do valor do benefício às custas do empregado: 
(22 x vale-refeição) – 0,1(22 x vale-refeição) = valor (em R$) por empregado/mês 

(26) Assistência Social e Familiar: Convenção. 

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

Segundo entendimento  do Tribunal  de Contas  da União  (Acórdão 950/2007,  de 28/5/2007),  os 
custos referentes ao imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) não devem constar em orçamentos e em propostas de preços nas licitações 
públicas.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente a empresa _________________________, situada na _____________________ CNPJ nº 

_____________________, através de seu _________________, outorga ao Sr. ___________________, R.G. n.º 

___________________, amplos poderes para representá-la junto à FUNESA, no Pregão nº 17/2019 inclusive para 

interpor ou desistir de recursos, receber citações, intimações, responder administrativa e judicialmente por seus 

atos,  formular  ofertas e lances de preços,  enfim,  praticar todos os atos pertinentes ao certame,  em nome do 

proponente.

___________________________

Local e Data

_______________________________________________

Assinatura e identificação do declarante

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa)



PREGÃO PRESENCIAL Nº  17/2019

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

Á

Fundação Estadual de Saúde - FUNESA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

Á  (NOME  DA  EMPRESA,  ,  inscrita  no  CNPJ  N.º:  XX.XXX.XXX/000X-XX,  sediada  na  RUA 

XXXXXXXXXX  ,  XX  B.  XXXXXXXXXXXXX  CEP.:  XXXXXX-000  CAPITAL/ESTADO,   vem  por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) NOME COMPLETO, infra-assinado, portador(a) da Carteira de 

Identidade  n.º  XXXXXXXXX XXX  /XX   e  do  CPF/MF n.º  XXX.XXX.XXX-XX,  DECLARA,  para  fins  do 

disposto no 3.3.2.4 do edital da PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019, sob as sanções administrativas e sob as 

penas da Lei que esta empresa na presente data é considerada:

(     ) Microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

(    ) Empresa  de  Pequeno  Porte  –  EPP,  conforme  inciso  II  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  123  de 

14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluída das vedações constantes do Parágrafo 4º do artigo 3º da Lei  

complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

........................................, .... de ............... de 2019.

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa)



PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO

(Nome  da  empresa)  ____________________________________,  CNPJ  nº_____________________ 

sediada ___________________ (endereço completo),  declara, para os devidos fins, que está ciente e cumpre 

plenamente os requisitos da habilitação pertinentes a este Pregão Presencial nº 17/2019.

                                                              

__________________________

Local e Data

___________________________________

Assinatura e identificação do declarante

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

ANEXO V

MODELO DE ATESTADO/DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa ____________________, 

inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.  º__________,  estabelecida  _________________________________________, 

Forneceu/Presto serviço para esse Órgão (ou Empresa) o(s) seguinte(s) produto(s) e quantidade(s):

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, não constando 

em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Local e Data

Assinatura e identificação do declarante



PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL

Ref. : (identificação da licitação)

                                      ......................................, inscrito no CNPJ nº ............................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a).........................................., Portador (a) da Carteira de identidade nº........................ e  

do CNPF nº..............................., DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

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

                                  Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, nas condições de aprendiz (  ).

...................................................

                                                         

(data)

                          

....................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)



PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

ANEXO VII

 DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: -----------------------------------------------------------------------------

ENDEREÇO: ----------------------------------------------------------------------------------

BAIRRO: ----------------------------------------------------------------------------------------

CIDADE: ----------------------------------------------------------------------------------------

UF: -----------------------------------------------------------------------------------------------

TELEFONE: -----------------------------------------------------------------------------------

FAX: ---------------------------------------------------------------------------------------------

CGC: --------------------------------------------------------------------------------------------

PESSOA PARA CONTATO: --------------------------------------------------------------

                                           REPRESENTANTE EM ARACAJU

NOME: ------------------------------------------------------------------------------------------

ENDEREÇO: ----------------------------------------------------------------------------------

TELEFONE PARA CONTATO: -----------------------------------------------------------

                    PESSOA CREDENCIADA PARA ASSINAR CONTRATO

NOME: -----------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ----------------------------------------------------------------------------------------

PROFISSÃO: ---------------------------------------------------------------------------------

C.I. Nº: ------------------------------------------------------------------------------------------

C.N.P.F. Nº: -----------------------------------------------------------------------------------

NACIONALIDADE: --------------------------------------------------------------------------

ESTADO CIVIL: ------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÃO:

Quando a licitante vencedora se fizer representar, no ato da celebração do instrumento contratual, por 

diretor ou sócio,  apresentará cópia do Contrato Social  ou Estatuto.  Na hipótese de representação por 

Procuração, a adjudicatária deverá além da cópia do Contrato Social ou Estatuto, Procuração Pública ou 

Particular  (em  papel  timbrado  da  firma),  assinado  pelo  representante  legal,  que  outorgue  poderes  

específicos para o ato.



PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

ANEXO VIII

MODELO – PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em seu nome (nome,  

endereço/razão social, etc.)

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado)

OBJETO: Representar a Outorgante na licitação Pregão Presencial nº 17/2019.

PODERES:  “Apresentar  documentação  e  propostas,  participar  de  sessões  públicas  de  abertura  de 

documentação  de  habilitação  e  de  propostas,  assinar  as  respectivas  ATAS,  CONTRATOS,  registrar 

ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os 

atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.”

Aracaju/SE, ____de _________ de 2019.

Nome

Cargo

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa)



PREGÃO PRESENCIAL Nº  17/2019

ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO N° XX/2019

CONTRATO Nº XX/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
FUNDAÇÃO  ESTADUAL  DE  SAÚDE  –  FUNESA,  E  A 
EMPRESA, XXXX PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA, fundação pública de direito 
privado  integrante  da  Administração  Pública  do  Estado  de  Sergipe,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 
10437005/0001-30, com sede na Travessa Basílio Rocha, n.º 33, Getúlio Vargas, Aracaju/SE, CEP: 
49.055-100, neste ato representada por sua Diretora-Geral, Lavínia Aragão Trigo de Loureiro, CPF nº 
967.304.395-72 e por seu Diretor Administrativo Financeiro,  FERNANDO JOSÉ CHAGAS JÚNIOR, 
brasileiro, portador do CPF nº 533.358.485-00 e CI nº 841.307 SSP/SE, residente e domiciliado em 
Aracaju-SE.

CONTRATADA:  XXXXXXX,  sediada  à  XXXX,  nº  ,  Bairro:  ,  CEP:,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº 
XXXXXXXX, neste ato representada Pelo Sr(a). XXXXX, inscrito no RG nº XXXXX, e no CPF nº  
XXXX, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada;

Os CONTRATANTES celebram, por força do presente instrumento, CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS E BENS, o qual se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666/1993 e demais normas 
pertinentes, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1.  O  presente  contrato  tem por  objeto  a  Contratação  de  empresa  especializada  em prestação  de 
serviços de locação eventual de veículos tipo caminhão-baú, ônibus,  micro-ônibus e vans, com 
suprimento  de  combustíveis, para  atendimento  as  demandas  operacionais  eventuais  da  Fundação 
Estadual de Saúde – FUNESA, do Estado de SERGIPE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1.  A CONTRATADA deve executar  os serviços nos prazos e condições  constantes do Termo de 
Referência, contados da Ordem de Serviços.

2.1.1. A execução dos serviços apenas poderá ser paralisada no caso de insuficiência financeira ou de 
comprovado motivo de ordem técnica,  justificados em despacho circunstanciado da Diretoria Geral da 
FUNESA, mediante a expedição e o recebimento de Ordem de Paralisação de Serviço.



2.2. O recebimento do objeto contratado dar-se-á nos termos do art. 73, inciso II e seus parágrafos, da 
Lei nº 8.666/93.

2.2.1.  Após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  dos  materiais  e  consequente  aceitação,  o 
recebimento definitivo do objeto contratado dar-se-á por comissão composta por no mínimo 03 (três) 
membros, mediante assinatura na Nota Fiscal representativa do fornecimento dos bens, no prazo de até 
10 (dez) dias úteis da entrega.

2.3. A critério exclusivo do CONTRATANTE, poderão ser realizados ensaios, testes e demais provas 
acerca dos serviços prestados, de forma a lhes verificar a perfeita execução, conforme especificações 
discriminadas no Anexo Único deste contrato. 
2.3.1. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução dos 
serviços correrão por conta da CONTRATADA. 
2.4. Caso insatisfatória a execução dos serviços, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual 
se  consignarão  vícios,  defeitos  ou  incorreções  existentes,  resultantes  da  desconformidade  com  as 
especificações  discriminadas  no  Anexo  Único  deste  contrato.  Nessa  hipótese,  todo  o  objeto  deste 
contrato será rejeitado. 
2.5.  A CONTRATADA está obrigada a reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou substituir,  às suas 
expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, no 
prazo de até 2(dois) dias úteis, após o que se realizará novamente a verificação da sua boa execução. 
2.5.1. Caso as providências previstas no subitem anterior não ocorram no prazo previsto ou os serviços 
sejam novamente recusados e devolvidos, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na execução, 
ficando sobrestado o pagamento até a realização das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis. 
2.5.2. Na impossibilidade da adoção das providências previstas no subitem 2.5, o valor respectivo será 
descontado da importância devida à CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
2.6.  O recebimento provisório ou definitivo não exclui  a responsabilidade civil  da CONTRATADA 
pelos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e solidez dos serviços prestados, nem a 
ético-profissional pela perfeita execução deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1.  O valor  mensal  estimado deste  contrato  é  de até  R$ XXXX (XXXX)  e o global  anual  de R$ 
XXXXX (XXXXXX).

3.2. Os valores unitários dos serviços prestados são os constantes da tabela abaixo:

ITEM OBJETO

QUANTIDADE 
TOTAL MEN-

SAL ESTIMADA 
DE DIÁRIAS

VALOR UNITA-
RIO DA DIÁRIA

R$

VALOR 
MENSAL

R$

5.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES  TIPO CAMINHÃO-BAÚ,  COM  MOTORIS-
TA,  PARA  REALIZAR  VIAGENS  INTERMUNICI-
PAIS, COM  DIMENSÃO  MÍNIMA  DE  7,00M  X 
2,60M  X  2,60M,  COM  CAPACIDADE  6.000  KG, 
PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS  E UTENSÍ-
LIOS.

30

6.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES TIPO  ÔNIBUS,  COM MOTORISTA,  PARA 
REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS,  MOTO-
RIZAÇÃO MÍNIMA 340CV, EQUIPADO COM AR-
CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA NO MÍNI-
MO 46 PASSAGEIROS (SENTADOS), 01 (UM) WC.

100



ITEM OBJETO

QUANTIDADE 
TOTAL MEN-

SAL ESTIMADA 
DE DIÁRIAS

VALOR UNITA-
RIO DA DIÁRIA

R$

VALOR 
MENSAL

R$

7.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES TIPO MICRÔ-ÔNIBUS COM MOTORISTA, 
PARA  REALIZAR  VIAGENS  INTERMUNICIPAIS, 
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 140CV, EQUIPADO COM 
AR-CONDICIONADO,  CAPACIDADE  PARA  25 
(VINTE E CINCO) PASSAGEIROS, COM POLTRO-
NAS RECLINAVEIS, 01 (UM) WC.

150

8.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA VIA-
GENS INTERMUNICIPAIS, CAPACIDADE MÍNIMA 
DE  16  (DEZESSEIS)  PASSAGEIROS,  MOTORIZA-
ÇÃO MÍNIMA 130CV, COM AR CONDICIONADO.

150

VALOR TOTAL DO LOTE..............

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA
5.1.  A despesa decorrente da contratação do objeto licitado correrá a  conta do Contrato Estatal  de 
Serviços celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
6.1 Este  contrato  poderá  ter  duração  de  até  12(doze)  meses,  podendo ser  prorrogado  pelo  mesmo 
período,  limitado  ao  prazo  de  60(sessenta)  meses,  conforme  estabelece  o  artigo  57,  II  da  Lei  nº 
8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
7.1. Cabe ao CONTRATANTE: 
7.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
7.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a obrigação de 
prestação dos serviços dentro das normas do contrato; 
7.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato; 
7.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis; 
7.1.5. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 
7.1.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA; 

7.1.7.  Prestar  informações  e  esclarecimentos  atinentes  ao  objeto  deste  contrato  que  venham  a  ser 
solicitados pela CONTRATADA. 
7.1.8. Publicar os extratos do contrato e de seus aditivos, se houver, no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
8.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 
8.1.1. Executar os serviços contratados obedecendo às especificações e obrigações discriminadas no 
Termo de Referência, Anexo Único deste contrato; 
8.1.2. Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do 
CONTRATANTE; 



8.1.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, 
ou  ainda  a  terceiros,  durante  a  execução  deste  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE; 
8.1.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 
8.1.5. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.1.6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 
execução do objeto contratado; 
8.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços recusados e devolvidos pelo CONTRATANTE, sem que caiba qualquer acréscimo no preço 
contratado; 
8.1.8. Realizar, sob suas expensas, os serviços objeto deste Contrato, nos prazos fixados na Cláusula 
Segunda; 
8.1.9. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, 
para representá-la sempre que for necessário. 
8.2. À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 
8.2.1.  Em relação  aos  seus  funcionários,  que  não  manterão  qualquer  vínculo  empregatício  com o 
CONTRATANTE, todas as despesas decorrentes da execução deste contrato e outras correlatas, tais 
como salários, seguros de acidentes, tributos, inclusive encargos previdenciários e obrigações  sociais 
previstos  na legislação social  e  trabalhista  em vigor,  indenizações,  vales-refeição,  vales-transporte  e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 
8.2.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionada à execução deste 
contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
8.2.3. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 
8.3.  A  inadimplência  da  CONTRATADA,  com  referência  aos  encargos  estabelecidos  no  subitem 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o 
objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 
8.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
8.4.1.  A contratação  de  servidor  pertencente  ao  quadro  de  pessoal  do  CONTRATANTE durante  a 
vigência deste contrato; 
8.4.2.  A  veiculação  de  publicidade  acerca  deste  contrato,  salvo  se  houver  prévia  autorização  do 
CONTRATANTE, 
8.4.3. A subcontratação total ou parcial de outra empresa para a execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto é acompanhada e fiscalizada pela Sra. 
Sandra Ribeiro Alves Martins -  COORDENADORA, portadora de RG Nº XXXXX SSP-SE, lotada 
na  Coordenação  de  Promoção  e  Prevenção  à  Saúde e  Carlos  Eduardo  da  Silva  Vasconcelos – 
COORDENADOR, portador de RG Nº XXXXXXXX SSP-SE, lotado na Coordenação de Logística, 
Infraestrutura e TI,  para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato.

9.2. O gestor  deste  contrato  terá,  entre  outras,  as  seguintes  atribuições:  expedir  ordens  de entrega; 
proceder  ao  acompanhamento  técnico  do  fornecimento;  fiscalizar  a  execução  do contrato  quanto  a 
qualidade  desejada;  comunicar  a  CONTRATADA sobre  descumprimento  do  contrato  e  indicar  os 
procedimentos  necessários  ao  seu  correto  cumprimento;  solicitar  a  Administração  a  aplicação  de 
penalidades  por  descumprimento  de  cláusula  contratual;  fornecer  atestados  de  capacidade  técnica 
quando  solicitado,  desde  que  atendidas  as  obrigações  contratuais;  atestar  as  notas  fiscais  de 
fornecimento  para  efeito  de  pagamentos;  recusar  os  bens  que  estiverem  fora  das  especificações  e 



quantidades constantes deste Contrato e solicitar  sua substituição; solicitar  à CONTRATADA e seu 
preposto todas as providências necessárias ao bom fornecimento do material contratado.

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
10.1. A CONTRATADA deve apresentar,  após  a  entrega  dos  bens,  nota  fiscal  em 2 (duas)  vias, 
emitidas  e  entregues  ao  setor  responsável  pela  fiscalização  do  contrato,  para  fins  de  liquidação  e 
pagamento,  acompanhada da comprovação de regularidade  junto à  Seguridade Social,  ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede, 
bem como de prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho através de certidão negativa de débitos  
trabalhistas.

10.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
do recebimento definitivo, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA, a 
ser informada a Gerência Financeira desta Fundação.

10.3. 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:

10.3.1. Recebimento definitivo dos serviços de conformidade com o disposto na Cláusula Segunda;

10.3.2. Apresentação da documentação discriminada no item 9.1 desta cláusula.

10.4.    Havendo suspensão de  pagamentos  na  forma  do subitem anterior,  a  CONTRATADA será 
notificada  do  descumprimento  do  ajuste  para,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  efetuar  a  regularização 
necessária, sob pena de aplicação de penalidade e rescisão contratual, esta na forma da Cláusula Doze, 
subitem 12.2.1., em razão do não cumprimento da Cláusula Sétima, subitem 7.1.7., deste contrato.

10.4.1. Ultrapassando o prazo acima referido, sem prejuízo da penalidade e da rescisão do contrato, o 
pagamento deverá ser liberado.

10.5.  O  CONTRATANTE  pode  deduzir  de  importâncias  devidas  à  CONTRATADA  os  valores 
correspondentes a multas ou indenizações por ela devidas em razão deste contrato.

10.6.  Citado  para  se  defender  em  processo  judicial  de  terceiros,  de  natureza  civil  ou  trabalhista,  
inclusive, mas não exclusivamente de empregado ou ex-empregado da Contratada, a CONTRATANTE 
fará o cálculo dos direitos pleiteados e, após dele notificar o Contratado, reterá o correspondente valor 
para fazer frente a eventual condenação, deduzindo-o de importâncias devidas à CONTRATADA. 

10.6.1. O valor será restituído à CONTRATADA somente após a prova cabal do acerto definitivo entre  
a CONTRATADA e o terceiro litigante, quando restar demonstrada a inexistência de qualquer risco de 
condenação para a CONTRATANTE. 

10.6.2.  A  CONTRATADA  se  obriga  a  exibir  à  CONTRATANTE, sempre  que  solicitada,  os 
documentos  comprobatórios  do  efetivo  cumprimento  das  obrigações  referentes  ao  processo  judicial 
mencionado neste item.

10.6.3. O valor a que faz referência este item não renderá juros ou correção monetária, a qual poderá ser  
substituída,  a  pedido  da  CONTRATADA,  por  outra  modalidade  de  garantia  que,  a  critério  da 
CONTRATANTE, for considerada idônea.

CLÁUSULA DEZ – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
11.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.



CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES
12.1.  A contratada que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita às 
seguintes  sanções,  assegurados  o  contraditório  e  ampla  defesa,  nos  termos  do Decreto  Estadual  nº 
24.912/2007: 
12.1.1. advertência; 
12.1.2. multa; 
12.1.3.  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a 
Administração;
12.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
12.2. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de 
licitação ou dos contratos celebrados. 
12.3. A multa aplicável será de: 
12.3.1.  0,3 % (três décimos por cento)  por dia,  pelo atraso,  na entrega de material  ou execução de 
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, correspondentes a até 30 (trinta) 
dias de atraso;
12.3.2. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor total do 
contrato, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no subitem 22.4.1;
12.3.3. 10% (dez por cento):
a) pela recusa injustificada em assinar o contrato no prazo estabelecido; 
b) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato; e/ou
c)  pela  recusa injustificada  em entregar  total  ou parcialmente  o material  ou em concluir  o  serviço, 
calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente.
12.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo IPCA ou equivalente, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente. 
12.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao 
do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de expediente normal na 
FUNESA, ou do primeiro dia útil seguinte. 
12.6. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da 
falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 
12.7.  Decorridos  30  (trinta)  dias  de  atraso  injustificado  na  entrega  de  material  ou  na  execução  de 
serviços, o contrato deverá ser rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a 
avença, hipótese em que será aplicada multa. 
12.8.  A  suspensão  e  o  impedimento  são  sanções  administrativas  que  temporariamente  obstam  a 
participação  em licitação  e  a  contratação com a Fundação Estadual  de  Saúde,  sendo aplicadas  nos 
seguintes prazos e hipóteses:
12.8.1. por 6 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 meses, sem que o fornecedor tenha adotado as 
medidas corretivas no prazo determinado pela Administração; 
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.
12.8.2. por 12 (doze) meses, nos casos de:
a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de 
bens.
12.8.3. por 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b)  paralisação  de  fornecimento  de  bens  sem  justa  fundamentação  e  prévia  comunicação  à 
Administração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Fundação Estadual de 
Saúde – FUNESA; ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer 
tributo.



12.9. Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, por 
tempo indeterminado, o fornecedor que:
I – não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados no item 11.9. deste edital; ou
II – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de ato 
ilícito praticado.
12.9.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá 
em vigor  enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição  ou até  que  seja  promovida  a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a 
contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de 
suspensão e impedimento aplicadas. 
12.9.2.  A declaração de inidoneidade  para licitar  ou contratar  com a Administração Pública produz 
efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional,  às Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de 
Sergipe, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO
13.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 
77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

13.2. A rescisão deste contrato pode ser:

13.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;

13.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE;

13.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

13.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente.

13.4.  Os  casos  de  rescisão  contratual  devem  ser  formalmente  motivados  nos  autos  do  processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.5. A CONTRATADA reconhece todos os direitos da CONTRATANTE em caso de eventual rescisão 
contratual.

CLÁUSULA TREZE – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E 
À PROPOSTA
14.1. O presente contrato fundamenta-se:

14.1.1. Na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto Estadual nº 26.531/2009;

14.1.2. Na Lei Complementar nº 123/2006, na Lei Estadual nº 6.206/2007;

14.1.3. No Decreto Estadual nº 26.533/2009;

14.1.4. No Decreto Estadual nº 24.912/2007;

14.1.5. Na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Estadual nº 5.848/2006;

14.1.6. Na Lei Federal nº 8.078/1990.

14.2. O  presente  contrato  vincula-se  aos  termos  do  Processo  nº:  020250.00403/20193.3  e 
020250.00402/2019-9 especialmente:



14.2.1. Ao edital do Pregão Presencial nº 17/2019;

14.2.2. Ao Parecer PROJU FUNESA nº 125/2019;

14.2.3. À proposta vencedora da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUATORZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos termos e 
condições deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, não constituirá renovação 
ou renúncia e nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo.

CLÁUSULA QUINZE – DO FORO
16.1.  As  questões  decorrentes  da  execução  deste  Instrumento  que  não  possam  ser  dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Aracaju - SE, que prevalecerá 
sobre  qualquer  outro,  por  mais  privilegiado  que  seja,  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  oriundas  do 
presente Contrato.
Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes 
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Aracaju/SE,          de XXXXXX de 2019.

LAVÍNIA ARAGÃO TRIGO DE LOUREIRO
Diretora Geral da FUNESA

CONTRATANTE

FERNANDO JOSÉ CHAGAS JÚNIOR

Diretor Administrativo e Financeiro da FUNESA
CONTRATANTE

EMPRESA XXXXXXXX
Diretor Presidente 
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1)__________________________________________2)_________________________________________



PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019 

Anexo X – Ordem de Serviço

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO  ESTADUAL  DE  SAÚDE CNPJ/MF  nº.  10.437.005/0001-30,  endereço: 

Travessa Basílio Rocha nº 33/49, CEP 49055-100, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju-SE.

CONTRATADA:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  CNPJ/  MF: xx.xxx.xxx/xxxx-xx. 

END:  xxxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, Bairro: xxxxxxxx, CEP: xxxxxxxxx

Encaminhamos  a  presente  ORDEM  DE  SERVIÇO  para  que  se  inicie  a  sua  execução,  referente  

fornecimento de xxxxxx, conforme Pregão Presencial n° 17/2019,  estando devidamente garantido o pagamento  

após a sua definitiva conclusão de entrega.      

ITEM OBJETO

QUANTIDADE 
TOTAL MEN-

SAL ESTIMADA 
DE DIÁRIAS

VALOR UNITA-
RIO DA DIÁRIA

R$

VALOR 
MENSAL

R$

9.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES  TIPO CAMINHÃO-BAÚ,  COM  MOTORIS-
TA,  PARA  REALIZAR  VIAGENS  INTERMUNICI-
PAIS, COM  DIMENSÃO  MÍNIMA  DE  7,00M  X 
2,60M  X  2,60M,  COM  CAPACIDADE  6.000  KG, 
PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS  E UTENSÍ-
LIOS.

30

10.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES TIPO  ÔNIBUS,  COM MOTORISTA,  PARA 
REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS,  MOTO-
RIZAÇÃO MÍNIMA 340CV, EQUIPADO COM AR-
CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA NO MÍNI-
MO 46 PASSAGEIROS (SENTADOS), 01 (UM) WC.

100

11.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES TIPO MICRÔ-ÔNIBUS COM MOTORISTA, 
PARA  REALIZAR  VIAGENS  INTERMUNICIPAIS, 
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 140CV, EQUIPADO COM 
AR-CONDICIONADO,  CAPACIDADE  PARA  25 
(VINTE E CINCO) PASSAGEIROS, COM POLTRO-
NAS RECLINAVEIS, 01 (UM) WC.

150

12.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA VIA-
GENS INTERMUNICIPAIS, CAPACIDADE MÍNIMA 
DE  16  (DEZESSEIS)  PASSAGEIROS,  MOTORIZA-
ÇÃO MÍNIMA 130CV, COM AR CONDICIONADO.

150

VALOR TOTAL DO LOTE..............

Aracaju/SE, XX de XXXX de 2019.
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ANEXO XI

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: --------------------------------------------------------------

CNPJ:---------------------------------------------------------------------------------------------------

ENDEREÇO: -----------------------------------------------------------------------------------------

CEP: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

TELEFONE: ---------------------------- FAX: -------------------------- E-MAIL: --------------------------------

As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições das locações de veículos que compõem a solução  

proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços unitários e totais gerais, expressos em reais (R$).

ITEM OBJETO

QUANTIDADE 
TOTAL MEN-

SAL ESTIMADA 
DE DIÁRIAS

VALOR UNITA-
RIO DA DIÁRIA

R$

VALOR 
MENSAL

R$

13.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES  TIPO CAMINHÃO-BAÚ,  COM  MOTORIS-
TA,  PARA  REALIZAR  VIAGENS  INTERMUNICI-
PAIS, COM  DIMENSÃO  MÍNIMA  DE  7,00M  X 
2,60M  X  2,60M,  COM  CAPACIDADE  6.000  KG, 
PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS  E UTENSÍ-
LIOS.

30

14.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES TIPO  ÔNIBUS,  COM MOTORISTA,  PARA 
REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS,  MOTO-
RIZAÇÃO MÍNIMA 340CV, EQUIPADO COM AR-
CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA NO MÍNI-
MO 46 PASSAGEIROS (SENTADOS), 01 (UM) WC.

100

15.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES TIPO MICRÔ-ÔNIBUS COM MOTORISTA, 
PARA  REALIZAR  VIAGENS  INTERMUNICIPAIS, 
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 140CV, EQUIPADO COM 
AR-CONDICIONADO,  CAPACIDADE  PARA  25 
(VINTE E CINCO) PASSAGEIROS, COM POLTRO-
NAS RECLINAVEIS, 01 (UM) WC.

150

16.

LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS AUTOMO-
TORES TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA VIA-
GENS INTERMUNICIPAIS, CAPACIDADE MÍNIMA 
DE  16  (DEZESSEIS)  PASSAGEIROS,  MOTORIZA-
ÇÃO MÍNIMA 130CV, COM AR CONDICIONADO.

150

VALOR TOTAL DO LOTE..............

GARANTIA  :    A  licitante  DECLARA  que  o  prazo  de  GARANTIA  total  de  funcionamento  em  condições 

adequadas  de  uso,  será  de 12 (doze)  meses  consecutivos  para  os  bens ofertados,  após  data  de  recebimento  

definitivo dos bens, incluindo fornecimento de mão-de-obra e quaisquer peças ou componentes necessários ao  

perfeito funcionamento do objeto, sem custos adicionais, excetuando-se casos fortuitos, de força maior, acidentes  

e mau uso da Administração. 



CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO  :   A licitante DECLARA que acatará todas as condições de 

entrega e pagamento previstos no edital, no termo de referência e na ata de registro de preços.

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data de abertura deste certame. 

CONTA BANCÁRIA  :   Banco: xxxxxx, Agência: xxxxxx, Conta Corrente: xxxxxx.

DECLARAÇÃO :

1) Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais,  

encargos  fiscais,  desembaraço  aduaneiro,  encargos  previdenciários  e  quaisquer  outras  despesas  que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

2) Que estou de acordo e cumpro com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

Local e data,

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa)
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ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificação da licitação)

...........................................................................................,  inscrito  no  CNPJ 

nº  ............................................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o 

Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº .................................. e do CPF 

nº ................................., DECLARA, para os devidos fins, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 

habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

Local e data.

(Representante legal)
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