
 

 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020-CPL/ALAP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  0220/2019 - GABCIV/ALAP 

 
 

 
OBJETO: O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
com substituição de peças originais e/ou similares novos e componentes, 
abrangendo mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e 
eletrônica, tapeçaria, lanternagem, pintura, alinhamento, balanceamento em 
geral, acessórios, funilaria e lubrificação em veículos da marca FORD, 
MITSUBSHI, RENAULT E NISSAN pertencentes a frota da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amapá, assim como aqueles que vierem a ser 
adquiridos no período de vigência da contratação e que disponha de serviços 
de guincho 24 (vinte e quatro) horas, para atendimento. 
 

 
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 04/09/2020 às 09:00h 

FIM DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 17/09/2020 às 08:00h  

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 17/09/2020 às 09:00h 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  

Dia 17/09/2020 às 10:00h. (Horário de Brasília). 

 
SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.comprasnet.com.br 

Nº da UASG no Sistema Comprasnet: 926714 

 
 

ATENÇÃO 

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta das 

condições e exigências expressas neste Edital e seus 

anexos, notadamente quanto ao Termo de Referência, 

objetivando uma perfeita compreensão das 

características e especificações técnicas do objeto 

licitado. 

 
 

Dúvidas e pedido de esclarecimentos poderão ser solicitados pelo e-mail cpl@al.ap.leg.br ou na 

sala da Comissão Permanente de Licitação da ALAP, Prédio (Anexo I), térreo, sito a Rua Santos 

Dumont, n° 2089 esquina com a Avenida Desidério Antônio Coelho, Bairro Buritizal, 

Macapá – AP CEP 68901-270, no horário de 8:00 às 13:00h. 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.  004/2020 - CPL/ALAP 

PROCESSO Nº.  0220/2019 - GABCIV/ALAP 
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio deste Pregoeiro, 

Francilei Maciel Tavaris, designado pela Portaria n° 0537/2020 - PRES/AL, de 12/06/2020, 

levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da LEI FEDERAL n.º 10.520/2002 

(Institui a modalidade de licitação denominada pregão), DECRETO nº 10.024/2019 (Regulamenta 

a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica), da LEI COMPLEMENTAR n.º 123/2006 

(Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) alteradas pelas LEIS 

COMPLEMENTARES nº 128/2008 e 147/2014 e, subsidiariamente, da LEI FEDERAL n.º 

8.666/1993 (Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos), LEI 

FEDERAL 8.078/90 (Código de Direito do Consumidor) e de outras normas aplicáveis ao objeto 

deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições 

estabelecidas neste Edital bem como as condições estatuídas neste instrumento convocatório e 

seus anexos, constante do processo indicado acima, fará realizar licitação, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO, apurado pelo 

MENOR VALOR GLOBAL, conforme especificações técnicas e quantitativas estabelecidos no 

Termo de Referência (Anexo I deste Edital), de acordo com solicitação da Departamento 

Administrativo - ALAP. 

 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 - O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.  

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro supracitado, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “comprasnet” constante da 

página eletrônica http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/comprasnet-siasg do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, provedor do sistema eletrônico.  

1.3 - Se no dia supracitado para abertura da sessão não houver expediente, será realizado no 

mesmo site, no primeiro dia útil posterior a data e mesmo horário. 

h (Horário de Brasília). 

1.4 – Inicio do acolhimento das propostas: Dia 04/09/2020 ás 09:00h (Horário de Brasilia) 

1.5 - Fim do Acolhimento das Propostas: Dia 17/09/2020 às 08:00h (Horário de Brasília). 

1.6 - Abertura das Propostas Comerciais: 17/09/2020 às 09:00h (Horário de Brasília). 

1.6.1 - O acolhimento das propostas será efetuado até a data e horário fixados para abertura das 

Propostas Comerciais 

1.6.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF.  

1.7 - Início da Sessão de Disputa de Preços:  

 

Dia 17/09/2020 (quinta feita),  às 10:00h. (Horário de Brasília). 

 

1.7.1 - Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das 

Propostas Comerciais, bem como a data para a sessão de disputa de preços ficará prorrogadas 

para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários. 

1.8 - Tempo da Disputa: O tempo inicial da disputa será encerrado por decisão do Pregoeiro, 

seguindo-se um tempo aleatório de até 30 (trinta) minutos. 

 

2 - DO OBJETO: 

2.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/comprasnet-siasg
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de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças originais e/ou 
similares novos e componentes, abrangendo mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, 
revisão elétrica e eletrônica, tapeçaria, lanternagem, pintura, alinhamento, balanceamento em 
geral, acessórios, funilaria e lubrificação em veículos da marca FORD, MITSUBSHI, RENAULT E 
NISSAN pertencentes a frota da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, assim como 
aqueles que vierem a ser adquiridos no período de vigência da contratação e que disponha de 
serviços de guincho 24 (vinte e quatro) horas, para atendimento. 
 

3 – DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

3.1 - Cópias deste edital encontram-se disponível na internet ou, ainda, poderá ser obtida 

diretamente na sala da CPL da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, Prédio (Anexo I), 

térreo, sito a Rua Santos Dumont, n° 2089 esquina com a Avenida Desidério Antônio Coelho, 

Bairro Buritizal, em Macapá - AP CEP 68901-270, no horário de 8:00 às 13:00 horas.  

3.2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-

se a acompanhar as publicações referentes ao processo nos sites www.comprasnet.com.br e 

www.al.ap.gov.br, bem como as publicações no Diário Oficial, quando for o caso, com vista a 

possíveis alterações e avisos.  

3.2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório 

deverá, ao se cadastrar para retirar o edital no site www.licitacoes-e.com.br, informar sua razão 

social e seu e-mail.  

3.3 - Os pedidos de esclarecimentos, dúvidas ou Informações adicionais sobre a licitação 

poderão ser encaminhados para o e-mail cpl@al.ap.leg.br , ou ainda, para a sala da Comissão 

Permanente de Licitação, no endereço constante item 3.1 deste edital, até 3 (três) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.  

3.4 - As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-

mail ou disponibilizadas nos sites http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index. 

php/comprasnet-siasg e/ou www.al.ap.gov.br, no link correspondente a esta licitação, ficando 

acessíveis a todos os interessados.  

3.5 – As Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa jurídica 

ou física, protocolizadas na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no térreo do 

Prédio Administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, sito a Rua Santos Dumont, 

n° 2089 esquina com a Avenida Desidério Antônio Coelho, Bairro Buritizal, em Macapá - AP CEP 

68901-270, no horário de 8:00 às 13:00 horas, a partir da publicação do aviso do edital até 2 

(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, dirigidas ao Pregoeiro, que 

deverá decidir sobre a petição da impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

3.5.1. O pedido de impugnação deverá ser apresentado em uma via original, datilografada ou 

emitida por computador, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em 

todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante devidamente 

comprovado através de procuração.  

3.5.2 - A impugnação deverá ser comunicada (por e-mail) ao Pregoeiro, logo após ter sido 

encaminhado os originais a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

3.5.3 – A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá não se responsabilizará por impugnações 

endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no 

item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.  

3.5.4 - A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante via e-mail, e será divulgada no site da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá para conhecimento de todos os interessados.  

3.5.5 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em 

aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus 

termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, 

mailto:cpl@al.ap.leg.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.%20php/comprasnet-siasg
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.%20php/comprasnet-siasg
http://www.al.ap.gov.br/
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apresentar falhas e irregularidades que o viciem.  

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

4.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que tenham atividade pertinente e 

compatível com o objeto desta licitação, previamente credenciadas perante o provedor do 

sistema eletrônico no sítio www.comprasnet.gov.br do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

4.1.1 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, 

onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber 

instruções detalhadas para sua correta utilização. 

4.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados que:  

4.2.1 - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente;  

4.2.2 - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

4.2.3 - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666 de 1993;  

4.2.4 - empresas que cujo(s) sócio(s), gerente(s) ou diretor(es) seja(m) cônjuges(s), 

companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de Deputados Estaduais ou de servidor (este ocupante de cargo de direção, chefia ou 

assessoramento da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá). 

4.2.5 – Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

4.2.6 - que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;  

4.2.7 - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3 – As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas. 

4.4. – empresas que cumpram os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Art. 42 a 

49.  

4.5 – Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital. 

4.5.1 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta 

sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1 – O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no COMPRASNET, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.  

5.2 - O cadastro no COMPRASNET poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 

interessado. 

5.2.1 - Para se cadastrar, vá até a página inicial do Comprasnet, no lado esquerdo inferior da tela, 

no botão Cadastro. Para saber o formato de algum campo, posicionar o cursor do mouse em 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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cima do campo desejado. Os serviços aos fornecedores poderão ser selecionados após o 

cadastro. Clicar no botão acesso seguro, informar login e senha, ir ao menu serviços aos 

assinantes, opção dados cadastrais, opção controle de usuario e selecionar os serviços 

desejados. 

5.2.2. Qualquer duvida quanto ao cadastramento, contacta a Comunidade de Atendimento 

Comprasnet através do telefone 0800-978-2329, ou através do “FALE CONOSCO” no site do 

comprasnet. 

5.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (no sítio www.comprasnet.gov.br). 

5.4 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá - ALAP, promotor da licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. (art. 10º do Decreto nº 10.024/2019). 

5.5 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante 

ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. ( Inciso I do art. 19 º do Decreto nº 10.024/2019). 

 

6 – DAS RESPONSABILIDADES DO LICITANTE 

 

6.1 – A licitante deverá  remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os 

documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares 

(inciso II do art. 19, do Decreto nº 10.024/2019). 

6.2 – Será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá responsabilidade por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (Inciso III do art. 19, do Decreto nº 

10.024/2019). 

6.3 – Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 

processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. (inciso IV 

do art. 19, do Decreto nº 10.024/2019). 

6.4 – Enquanto a sessão pública estiver aberta, as licitantes participantes deverão estar logadas 

para futuras comunicações/esclarecimentos, via chat, que por ventura houver necessidade a ser 

feito pelo Pregoeiro, estando ciente dos prejuízos que a não observação deste procedimento 

poderá acarretar a sua empresa. 

6.5 – A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 

subsequente encaminhamento da proposta de preços, no valor global sendo lançado no sistema, 

conforme sistemática por preço total do item, a partir da publicação do Edital, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico (art. 19º do Decreto nº 10.024/2019). 

6.6 – Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar em campo 

próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

6.7 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 

sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto nº 10.024/202019 ou Lei nº 8.666/93, 

conforme conveniência da Assembleia Legislatva do Estado do Amapá. 

 

7 – DO REGISTRO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

http://www.comprasnet.gov.br/


 

Pregão Eletrônico nº 004/2020 - CPL/ALAP        Página 6 de 42 
 

 

7.1 – A licitante deverá registrar a proposta conforme disposto para modalidade Pregão 

Eletrônico, com descrição do objeto ofertado e o preço do lote e unitário do item, observado a 

quantidade estimada para a aquisição, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, 

a fase de recebimento de propostas. 

7.2 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

registrada; 

7.3 – Após o registro da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro ou por autoridade competente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá. 

7.4 – O registro da proposta de preço pela licitante implica, de forma irrevogável e 

irretratável, nas seguintes declarações: 

7.4.1 – ciência e compromisso de que cumpre plenamente os termos do Edital e anexos, 

especialmente nos aspectos de habilitação e exequibilidade da proposta de preços; 

7.4.2 – ciência e compromisso de que os preços contidos na proposta apresentada incluem todos 

os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

encargos sociais, seguros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e 

anexos; 

7.4.3 – ciência e aceitação integral das condições estabelecidas neste Edital e anexos; 

7.4.4 - garantia dos produtos de, no mínimo, 12 (doze) meses contados do recebimento dos 

materiais pelo setor competente, conforme designado no Termo de Referência, sem ônus 

adicionais para a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá; 

7.4.5 – validade da proposta pelo prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

abertura deste Pregão. 

 

8 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

8.1 – A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital e em conformidade com o subitem 

6.5, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº XXX/2020, com a divulgação dos 

preços, de acordo com o Decreto nº 10.024/2019. 

 

9 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

9.1 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
horário e valor consignados no registro de cada lance. 

9.2 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 
no sistema. 

9.3 - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

9.4 - Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

9.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração. 

9.6 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 
seja manifestamente inexequível. 
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9.7 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

9.8 No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 
comunicação expressa às participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

9.9 O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com 
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

9.10 Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a fase de lances. 

 

10 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

10.1 – Para julgamento das propostas será adotado o critério de Menor Valor Global, sendo 

analisados os valores de cada item da proposta de preços, quanto à exequibilidade e/ou 

inexequibilidade. 

10.2 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

da licitante classificada em primeiro lugar ou convocada, onde procederá conforme previsto na 

legislação; 

10.3 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido; 

10.4 – Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços orçados pela Administração acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando 

se referirem a materiais ou instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à 

parcela ou totalidade da remuneração. 

10.5 – Se a proposta não for aceitável ou, ainda, se a licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital e seus anexos. 

 

11 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

11.1 – Encerrada a recepção de lances, a licitante detentora do lance mais vantajoso e ou 

convocada, deverá enviar a proposta de preços, contendo a planilha e especificações 

detalhadas do objeto, via sistema Comprasnet, (proposta virtual), ou nos formatos, 

preferencialmente, *.doc (Word 97), ou *.xls (Excel 97) ou *.pdf (Adobe Acrobat 7.0) ou *Org 

(BrOffice.org 3.2) (formatos dos programas habilitados ao Pregoeiro para análise das propostas), 

bem como toda documentação de habilitação e as declarações exigidas, descrita no item 13 

deste Edital, exclusivamente via sistema, no PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) HORAS, contado 

a partir da convocação do pregoeiro por meio do CHAT do Sistema (Sistema Informa) 

Comprasnet, devendo, posteriormente, quando convocados, serem entregues ao Pregoeiro, no 

endereço indicado no Edital ou via email cpl@al.ap.gov.br, à proposta de preços original 

assinada, juntamente com a documentação de habilitação original ou cópia autenticada e as 

declarações solicitadas, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis. 

11.2 – A Proposta de Preços deverá ser elaborada de acordo com Modelo de Proposta de Preço 

– Anexo II deste Edital, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e seus 

Anexos, que contém as descrições dos materiais a serem adquiridos, e com a Planilha Estimativa 

de Preços – Anexo I do Termo de Referência, observando-se as seguintes disposições: 

http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:cpl@al.ap.gov.br
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11.2.1 – Preço unitário e preço total para todos os itens constantes no Modelo da Proposta de 

Preços – Anexo II deste Edital em moeda corrente nacional (R$), com até duas casas decimais, 

expressa em algarismos e por extenso. 

11.2.2 - Catálogo(s), folheto(s) e manual(is) com especificações dos produtos ofertados, 

informando, inclusive, marca e/ou fabricante, detalhando de forma clara, evitando-se jargões de 

uso duvidoso ou ainda não consagrados. 

11.2.3 - O correio eletrônico (e-mail), número de telefone e fax, para realização dos chamados, 

durante o período de vigência do contrato e da garantia. 

11.2.4 - Preços unitários e preço total, expressos em reais, incluindo todos os impostos, taxas, 

frete e demais encargos. 

11.2.5 - Prazos de entrega e garantia, observando o mínimo exigido. 

11.3 – Após o recebimento da proposta de preços e documentação de habilitação, encaminhadas 

pela licitante convocada, o pregoeiro, quando necessário, poderá encaminhar a Departamento 

Administrativo, para análise da exequibilidade e/ou inexequibilidade dos valores individuais dos 

itens da proposta, bem como pronunciamento quanto à documentação relativa á qualificação 

técnica da licitante. 

11.4 – Verificada a existência de itens da proposta de preços com valores manifestamente 

superiores e/ou inexequíveis ou incompatíveis com a Planilha Estimativa de Preços, Anexo I do 

Termo de Referência, o pregoeiro procederá conforme o subitem 11.3 deste Edital. 

11.5 – Caso seja alterado e/ou confirmado os valores propostos da licitante convocada, o 

pregoeiro encaminhará a área competente para que se manifeste quanto ao posicionamento da 

licitante referente ao seu preço, onde subsidiará o pregoeiro na sua decisão de aceitar ou não a 

proposta da licitante. 

11.6 – O Pregoeiro, caso entenda pertinente, poderá realizar diligências em qualquer fase do 

Certame. 

11.7 – Serão desclassificadas as propostas que: 

11.7.1 - contenham vícios ou ilegalidades; 

11.7.2 - não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

11.7.3 - apresentarem preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pelo órgão no 

instrumento convocatório; 

11.7.4 - apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

11.7.5 - não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço 

apresentado. 

11.8 - Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, 

forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da aqusição pretendida. 

 

12 – DA NEGOCIAÇÃO 

12.1 – Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente 

à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso ou convocada, para que seja obtida 

melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a aquisição, não se 

admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 

12.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

13 – DA HABILITAÇÃO 

13.1 – Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relacionada 

abaixo, quando solicitada deverá ser entregues de forma ordenada e numerado, de preferência, 

na seguinte ordem, de forma a permitir maior rapidez na conferência e exame correspondentes, 

encaminhar as declarações devidamente assinadas. 
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13.1.1 – Da Habilitação Jurídica  

a)  Cédula de identidade do representante legal da empresa; 
b)  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado de suas demais alterações 
ou de sua consolidação, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 
administradores; 
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. 
e) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 82, da Instrução Normativa n2 103, de 30 de 
abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio; 
 

13.1.2 – Da Regularidade Fiscal: 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
c) Prova de Regularidade junto a Procuradoria Geral do Município mediante certidão da Dívida 
Ativa do Município, do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
d) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela 
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
f)  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa), emitida por órgão competente; 
g)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal; 
h)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 
nº 12.440, de 2011). 
i) Prova de inscrição Municipal, mediante apresentação de Ficha de Inscrição Municipal, relativo à 
sede/domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame. 
j) Licenças ambientais e de funcionamento; 
l) A empresa deverá apresentar a licença ambiental junto aos órgão competente; 
m) Alvará de Licença e funcionamento; 
 
13.1.3 – Da Qualificação Técnica: 

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaração (ões) de capacidade técnica, expedido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m): 
b) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação; 
c) Capacitação técnico-profissional: Comprovação do licitante de que possui em seu quadro de 
pessoal, engenheiro Mecânico na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior devidamente reconhecido pela entidade competente, com comprovação de vínculo 
mediante apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS assinada pela licitante ou do Livro de Registro de Empregados ou ainda mediante Contrato 
de Prestação de Serviços, assinado pela licitante, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a 
execução do objeto licitado ou do Contrato Social.(Art. 30, § 1º, Inciso I da Lei nº 8.666/93); 
d) – Deverá ser apresentada Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física e Pessoa Jurídica 
no CREA, em nome do responsável técnico e da licitante apresentada em atendimento ao 
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subitem anterior deste Edital, com data de validade igual ou posterior a data de abertura da 
sessão publica da licitação, emitida pelo CREA da jurisdição do domicilio do profissional. 
e) - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais (CTF/APP) – Emitido pelo IBAMA, válido na data da abertura da sessão; 
 

13.1.4 – Da Qualificação Econômico-Financeira: 

a)  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
b)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis, 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
c) O balanço deverá estar assinado por contador habilitado devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade apresentado a DHP – Declaração de Habilitação Profissional válida na 
data de sua apresentação nesta licitação e de acordo com a Resolução CFC nº 871/2000, sob 
pena de inabilitação. 
 

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

 
SG= Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

                         LC= Ativo Circulante 
                      Passivo Circulante 
 

d) Comprovar patrimônio líquido ou Capital Social de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, em conformidade com o art.19 da Instrução Normativa n.º 02/2008. 
e) Demonstrar, APRESENTANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO EM DOCUMENTO PRÓPRIO, a 
boa situação financeira da empresa, tendo como base o Índice de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com resultados iguais ou superiores a 01(um), aplicadas as 
fórmulas seguintes: 
 

14 - DOS RECURSOS/VISTAS AO PROCESSO 

14.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando 

lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias (corridos) para apresentar as razões de recurso, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses; 

14.1.1. O prazo total de vigência do contrato será de 06 (seis) meses e o encerramento do 

contrato, não isenta o contratado das responsabilidades e/ou da garantia de execução dos 

serviços. 

14.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito 

de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor; 

14.3 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

14.4 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, localizada no Prédio Administrativo sito a Rua Santos Dumont, n° 

2089 esquina com a Avenida Desidério Antônio Coelho, Bairro Buritizal, em Macapá - AP CEP 

68901-270, no horário das 8h00 às 13h00 horas, de segunda-feira a sexta-feira. 
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14.4.1 – As vistas aos autos e/ou cópias deverão ser solicitadas diretamente na Comissão 

Permanente de Licitação da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, a qual será submetida 

à autorização da autoridade competente; 

14.4.2 – Após a devida autorização de vistas ao processo, será agendado, junto ao requerente, 

data e hora para disponibilização do processo, o qual também será designado servidor 

responsável para acompanhamento; 

 

15 – DA ADJUDICAÇÃO 

15.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, a licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do Certame. 

 

16. DO CONTRATO  

16.1. Homologada a licitação, o licitante-vencedor será convocado para assinar o contrato, 

devendo fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 

convocação, salvo motivo justificado e devidamente aceito pela Administração, podendo solicitar 

a prorrogação do prazo uma única vez, e por igual período, conforme estatui o §1º do art. 64 da 

Lei n° 8.666/93, sob pena de sujeitar-se às sanções previstas neste Edital;   

16.2. O contrato terá prazo de vigência da data de sua assinatura até o cumprimento de todas as 

obrigações contratuais, tais como garantia, assistência técnica, observando-se o prazo de 

execução dos serviços, conforme o disposto no art. 57 da Lei n° 8.666/93, bem assim com as 

condições previstas neste Edital, do qual faz parte a respectiva minuta;  

16.3. Como condição indispensável à celebração do contrato o licitante-vencedor deverá manter 

as mesmas condições da habilitação, inclusive com prévia confirmação de regularidade junto à 

Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e as Fazendas Federal e 

Municipal (do local de execução do objeto do contrato);  

16.3.1. Caso o licitante tenha o recolhimento dos encargos relativos ao FGTS centralizado, o 

documento comprobatório de autorização para a centralização dos recolhimentos deverá ser 

apresentado à Administração;  

16.4. Quando o licitante-vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do 

contrato, ou recusar-se, injustificadamente ao assinar o contrato, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 

prejuízo da imposição das sanções cabíveis àquele que tenha manifestado a recusa, sem 

justificativa aceita pela Administração. 

16.5. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e 

verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 

classificação. 

 

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

17.1. O contratado dará início à prestação dos serviços, objeto da presente contratação, 

imediatamente após a assinatura do contrato. 

17.2. O prazo total de vigência do contrato será de 12 (doze) meses,  

17.3. O encerramento do contrato, não isenta o contratado das responsabilidades.  

 

18. DA CESSÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO  

18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os resultados de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 
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haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato.   

18.2. O contratado, durante a execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar parte(s) do serviço, desde que devidamente autorizado 

pela Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

18.2.1. Quando houver subcontratação, a mesma deverá ser, preferencialmente, com 

microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, em obediência ao 

art. 48, inciso II da Lei Complementar Federal 123/2006. 

18.2.2. A subcontratação dos serviços objeto desta licitação não isenta o contratado das 

responsabilidades e sanções previstas neste Edital, assim como impõe ao subcontratado as 

mesmas condições, na medida dos serviços subcontratados. 

 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

19.1 – As obrigações da contratada estão dispostas no item 20 do Termo de Referência, Anexo I 

deste Edital. 

 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

20.1 – As obrigações da contratante estão dispostas no item 19 do Termo de Referência, Anexo I 

deste Edital. 

 

21 – DO VALOR  

21.1 – Os valores estimados para a contratação é de R$ xxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

22.1. As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta dos recursos consignados no 

exercício de 2020, e alocados a conta de recursos previstos no Orçamento da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá no programa de trabalho 01101.0151.2564.01.122 – 

Coordenadoria e Apoio as Ações Administrativas e Financeiras, conforme abaixo: 

22.1.1 Elemento de Despesa: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Despesa – Pessoa Juridica. 

Subelemento: 3390.39.20.00 – Manutenção e Conservação de Bem Móvel. 

22.1.2 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados no 

exercício de 2020, e alocados a conta de recursos previstos no Orçamento da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá no programa de trabalho 01101.0151.2564.01.122 – 

Coordenadoria e Apoio as Ações Administrativas e Financeiras, conforme abaixo: 

 

22.2 – A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá se reserva o direito de, a seu critério, 

utilizar ou não a totalidade das verbas previstas 

 

23 – DA FISCALIZAÇÃO 

23.1 – Os procedimentos de fiscalização do contrato estão dispostos no item 18 do Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital. 

 

24 – DO PAGAMENTO  

24.1 – Os procedimento de pagamento estão dispostos no item 17 do Termo de Referência, 

anexo I deste Edital, os seguintes: 

 

25 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 



 

Pregão Eletrônico nº 004/2020 - CPL/ALAP        Página 13 de 42 
 

25.1 – As penalidades e sanções administrativas estão dispostos no item 23 do Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital. 

 

26 – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

26.1 – Os procedimentos de garantia dos serviços estão dispostas no item 15 do Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital e abaixo. 

 

27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1 – Fica assegurado a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá o direito de, no interesse 

da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

27.2 – O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 

puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório. 

27.3 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

27.4 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

27.5 – A licitação não implica proposta de contrato por parte da Assembleia Legislativa do Estado 

do Amapá. 

27.6 – Até a assinatura do Contrato ou emissão da Nota de Empenho, poderá a licitante ser 

excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, se a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá tiver conhecimento de 

qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, 

que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

27.7 – As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

27.8 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do Certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

27.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

27.10 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta durante a realização da sessão pública de Pregão. 

27.11 – A Nota de Empenho da despesa terá força de contrato, conforme prevê o art. 62, da Lei 

nº 8.666/93. 

27.12 - Os casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n° 10.520/2002, 

e subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações: 

27.13 – Demais informações necessárias se encontram nos anexos deste Edital  

27.14 - Todos os anexos são partes integrantes deste Edital, 

 

28 – DO FORO 

28.1 – O foro competente pra dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 

Macapá - AP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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29 – DOS ANEXOS 

29.1 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Proposta de Preço  

Anexo III - Modelo da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação  

Anexo IV - Modelo de Declaração de ME e EPP 

Anexo V - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Anexo VI - Modelo da Declaração (Lei 9.854/99) 

Anexo VII - Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo 

Anexo VIII – Minuta de Contrato. 

 

Macapá - AP, 02 de setembro de 2020. 

 

Francilei Maciel Tavaris 

Pregoeiro 
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ANEXO I 
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 004/2020-CPL/ALAP 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
(Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças 

para Veículos Automotivos) 
 
01 – INTRODUÇÃO 
 
1.1-A Divisão de transporte, vinculado à Secretaria de Administração da ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, a qual compete programar, coordenar e executar os 
serviços de transporte de pessoa e matérias, além de administrar, coordenar, executar e controlar 
as atividades referentes ao serviço de transporte no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá, conforme disposto na Estrutura Organizacional da Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá, Lei nº 1.569/2011, alterada pela Lei nº 2.382/18 
1.2 - Visando cumprir suas funções na locomoção dos Deputados e Serviços, além do transporte 
de materiais e equipamentos desta instituição em suas atividades externas, de interesse do 
Legislativo, nas fiscalizações e representações realizadas nos municípios deste Estado, 
objetivando uma melhor logística de atividades externas desta instituição. 
 
02 - JUSTIFICATIVA 
2.1 -Justifica-se esta contratação, a necessidade de manutenção preventiva e corretiva na frota 
de veículos pertencentes a esta Casa de Leis, pois estes serviços são essenciais para a 
conservação e durabilidade dos veículos, além da segurança de seus ocupantes/servidores, que 
necessitam deslocar-se por todo o Estado do Amapá para a realização de suas atividades 
legislativas. 
2.2 – As quantidades foram apontadas com base no histórico do quantitativo efetivamente 
executado no exercício de 2018 a 2019, onde em peças foi consumido R$250.493,59 e em 
Serviço R$64.776,20 acrescido de 20% (vinte por cento), levando em consideração a 
depreciação dos veículos e a previsão de aquisição de novos veículos para a frota da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amapá 

 
03- DO OBJETO 
3.1-O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças 
originais e/ou similares novos e componentes, abrangendo mecânica em geral, arrefecimento, 
refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, tapeçaria, lanternagem, pintura, alinhamento, 
balanceamento em geral, acessórios, funilaria e lubrificação em veículos da marca FORD, 
MITSUBSHI, RENAULT E NISSAN pertencentes a frota da Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá, assim como aqueles que vierem a ser adquiridos no período de vigência da contratação 
e que disponha de serviços de guincho 24 (vinte e quatro) horas, para atendimento. 
3.2- Este levantamento foi realizado com base nas descrições e quantitativos atendidos no 
exercício de 2018 a 2019, onde esta Casa de Leis registrou Ata de Preço nº 011/2018-
CPL/ALAP, oriunda do Processo Administrativo nº1470/2017-SECAD/ALAP, acrescido de 20% 
(vinte por cento), levando em consideração a depreciação do veículos e a previsão de aquisição 
de novos veículos para a frota da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 
 
04- DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 
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05- DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
5.1 – A contratada deverá executar os serviços abaixo: 
a) Serviços de mecânica em geral; 
b) Serviços de arrefecimentos; 
c) Serviços de refrigeração; 
d) Serviços elétrico-eletrônicos; 
e) Serviços de tapeçaria (estofamento dos bancos, carpetes, tapetes e demais acessórios), 
podendo esta ser terceirizado, somente com a autorização desta casa de Leis; 
f) Serviços de lanternagem e pintura em geral;  

ITEM 01 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA/ELETRICA 

FORD, MITSUBSHI, RENAULT E NISSAN 

QUANTIDADE DE 

HORA 

TRABABALHADA 

01.01 

Mecânica em geral (motor, carburação, suspensão, freios, 

elétrica, injeção eletrônica, escapamento, radiador, arrefecimento, 

refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lubrificação e 

acessórios). 

1.400 

01.02 Retificação de Motor 200 

01.03 Funilaria e Pintura 200 

01.04 Tapeçaria 180 

ITEM 

02 

SERVIÇO DE AUTO-SOCORRO (Guincho) 

FORD, MITSUBSHI, RENAULT E NISSAN 

QUANTIDADE 

PDO KM 

RODADO  

02.01 

Serviço de auto socorro guincho (Reboque), veículos de passeio e 

utilitários; 

FORD, MITSUBSHI, RENAULT E NISSAN 

2.000 

ITEM 

03 

SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, CAMBAGEM E 

BALANCEAMENTO DE RODAS 

QUANTIDADE 

TRABABALHADA 

POR CARRO 

03.01 Alinhamento de veículos Passeio 30 

03.02 
Alinhamento de veículos utilitário e camionetas pesadas (Pick-up 

e Vans) 
30 

03.03 Balanceamento de veículos de Passeio 40 

03.04 
Balanceamento de veículos utilitário e camionetas pesadas (Pick-

up e Vans) 
40 

03.05 Cambagem de veículos de Passeio 30 

03.06 
Cambagem de veículos utilitário e camionetas pesadas (Pick-up e 

Vans) 
30 

03.07 
Conserto e reparo de pneus de veículos utilitário e camionetas 

pesadas (Pick-up e Vans) 
25 

03.08 Conserto e reparo de Pneus de veículos de Passeio 25 

ITEM  

04 
PEÇAS VALOR MENSAL 

04.01 Peças e componentes originais e similares de primeira linha. R$ 25.000,00 
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g) Serviços de alinhamento e balanceamento em geral, podendo este ser terceirizado, somente 
com a autorização desta casa de Leis; 
h) Serviços de recuperação (recuperação de motor) 
i) Serviços de recuperação de sistema hidráulico; 
j) Serviços de instalação e manutenção de acessórios; 
k) Serviços de guincho, podendo este ser terceirizado, somente com a autorização desta casa de 
Leis; 
l) Recuperação de cambio e diferencial, podendo este ser terceirizado, somente com a 
autorização desta casa de Leis; 
m) Serviços de sistema de injeção eletrônica; 
n) Serviços no sistema de alinhamento/injeção de combustível; 
o) Serviços no sistema de freios; 
p) Serviços de recuperação e conserto de transmissão. 
q) Serviços de conserto e reparo de pneus. 
r) Cobertura de reboque (Guincho). 
5.2 – Caberá a CONTRATADA somente as manutenções preventivas e corretivas não cobertas 
pela revisão de garantia. As revisões periódicas de garantia definidas no Manual do Proprietário, 
não serão executadas pela CONTRATADA. 
5.3 – A MANUTENÇÃO PREVENTIVA constituirá de revisão solicitadas pelo Fiscal do Contrato, 
para substituição de peças ou componentes, lubrificação, troca de óleo e fluídos (que se 
enquadrem nas especificações da ANP – Agência Nacional do Petróleo ou do Órgão Federal 
responsável) ou para execução de quaisquer outros serviços relacionados com a manutenção 
preventiva definida pelo fabricante do veículo, que não estejam contempladas na cobertura da 
garantia de fábrica. 
5.4 – MANUTENÇÃO CORRETIVA são todos os reparos necessários aos defeitos ocorridos 
acidentalmente como, por exemplo: quebras de componentes, desgastes prematuros, uso 
indevido, colisões. 
5.5 – A manutenção corretiva será realizada mediante solicitação do Fiscal do Contrato, e terá 
por finalidade corrigir possíveis falhas na parte mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, 
vidraçaria e pneumáticos, efetuando-se os ajustes necessários, reparos e consertos, inclusive a 
substituição de peças desgastadas pelo uso; 
5.6 – O serviços de manutenção preventiva e (ou) corretiva mecânica e elétrica deverá basear-se 
no Plano de Revisão Periódica constante no manual do fabricante e observará os seguintes itens 
abaixo e outras inclusões ou supressões de procedimentos definidas pelo Fabricante: 
a) Revisão do sistema de transmissão: lubrificação de diferencial, caixa de câmbio, folgas, 
balanceamento de eixo se houver, juntas homocinéticas, trizetas e suas respectivas coifas, 
pontas de eixo e outras. 
b) Revisão do Sistema de direção: aperto dos parafusos, regulagem e conferência de terminais, 
lubrificação (graxa e óleo), barra de direção, bomba de direção, folgas, correia da bomba, caixa 
de direção, alinhamento, balanceamento, geometria e outros; 
c) Revisão do sistema de freio: regulagem de freio, verificação do desgaste das pastilhas, lonas, 
discos, tambores, nível do fluido de freio e substituição, verificação de servo – freio, cuícas de 
freio, cilindro mestre e auxiliares, freio de estacionamento (cabos, pedais, alavancas) válvulas 
(pneumáticas), aro dos pneus e outros; 
d) Revisão do sistema de arrefecimento: exame de radiador, verificação do nível da água, 
mangueiras e outros; 
e) Revisão de motor: verificação das correias, óleo, filtro de óleo e de combustível, juntas e 
demais componentes, substituindo as peças necessárias e outros; 
f) Revisão do sistema de suspensão: molas, amortecedores, batentes, coifas, bandejas 
superiores e inferiores, buchas, pivôs, barra estabilizadora, rolamentos internos e externos e 
outro; 
g) Revisão do sistema elétrico, incluindo os acessórios de sinalização e outros; 
h) Serviço de lanternagem, funilaria e pintura corretiva e/ou estética) compreendem pequenos 
reparos, incluindo reposição de peças e acessórios; 
5.7 Serviço de socorro mecânico (respeitando o limite de 100 km de raio) por meio de guincho 
ou reboque sem ônus adicional para o CONTRATANTE, sempre que o veículo não puder trafegar 
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até a oficina, devidamente autorizado pelo Fiscal do Contrato, conforme prazo abaixo: 
a) Efetuar o serviço de auto socorro, no prazo máximo de 3 (três) horas, a contar do recebimento 
da solicitação; 
5.8 – Os serviços acima citados deverão ser realizados em horário comercial, de segunda a 
sexta-feira, à exceção do item 5.7. 
5.9 – Caso haja necessidade da utilização de serviço de socorro mecânico fora dos limites 
estipulados no item 5.7, será solicitado à CONTRATADA orçamento prévio quanto à 
quilometragem excedente. Posteriormente o Fiscal do Contrato procederá à avaliação e 
comparação dos preços praticados no mercado, e caso seja vantajoso para a Administração 
Pública, expedirá autorização formal para que seja efetuado o reboque. 
5.10 – Toda manutenção corretiva somente será executada após o registro do estado de 
conservação do veículo e da emissão do orçamento analítico, devidamente aprovado pelo Fiscal 
do Contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação. 
5.11 – Os serviços executados, bem como fornecimento de peças e acessórios, deverão ser 
originais e/ou similares novos e ter garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias ou, no caso de 
peças e acessórios com garantia de fábrica, a periodicidade determinada pelo fabricante. 
5.11.1 – Com relação ao item peças, os preços apresentados no orçamento deverão refletir os 
preços de mercado. Havendo proposta com preços considerados excessivamente altos, haverá 
por parte do contratante uma pesquisa de preços com três fornecedores do ramo, onde se 
formará um preço médio, que obrigará o contratado a aceitar, calculado conforme a seguinte 
fórmula: 

PM= P1 + P2 + P3 
__________________________ 

3 
Onde se lê: PM= Preço médio; P1= 1º Preço; P2= 2º Preço; P3= 3º Preço 

 
5.12 – O Custo dos serviços será calculado considerando o valor da hora trabalhada referente à 
mão – de – obra utilizada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive com troca 
de peças, tendo como parâmetro as Tabelas do Fabricante de Tempo Padrão de Reparos 
(Homem/Hora); 
5.13 – Para realizar serviços de lanternagem e pintura, a CONTRATADA apresentará orçamento 
prévio discriminativo, quantitativo e preço ao Fiscal do Contrato, que analisará e efetuará 
pesquisa em pelo menos três empresas do ramo ou concessionárias se necessário; 
5.14 – Os serviços deverão ser executados somente no pátio da oficina da CONTRATADA, em 
local coberto, limpo e fechado, sem acesso público externo, de modo que ofereça segurança, 
inclusive da CONTRATADA, visto se tratar de veículo oficial, sendo necessário deixa-lo livre da 
ação da chuva, vento, poeira e demais intempéries; 
5.15 – O contratante poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceita-lo parcialmente, 
comprometendo-se a CONTRATADA a executar ou fornecer o que for aprovado em todo ou em 
parte; 
5.16 – A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando da execução dos serviços, no mínimo, os 
seguintes equipamentos e instalações: 
 
06. MECÂNICA/ELÉTRICA: 
a) Equipamento de análise eletrônica e diagnóstico (para análise e leitura das partes elétricas e 
eletrônicas do veículo); 
b) Multímetro; 
c) Lavadora de peças; 
d) Macaco para motor; 
e) Medidor de pressão do sistema de arrefecimento; 
f) Medidor de compressão de cilindros; 
g) Medidor de pressão para sistema de injeção eletrônica; 
h) 05 (cinco) elevadores veiculares; 
i) Equipamentos para limpeza e regulagem de bicos injetores. 
 
07. FUNILARIA: 



 

Pregão Eletrônico nº 004/2020 - CPL/ALAP        Página 19 de 42 
 

a) Rebicador; 
b) Tracionadores: conjunto para reparo de carroceria; 
c) Ventosa para manuseio de vidros; 
d) Máquina e (ou) equipamentos para soldagem, etc. 
 
08. PINTURA: 
a) Cabine de pintura 
b) Pistola 
c) Compressor 
 
09. GERAIS: 
1.Oficina com área útil de no mínimo 350m² (trezentos e cinquenta metros quadrados), contendo 
pátio coberto e fechado para guardar os veículos com segurança, capaz de comportar os veículos 
cobertos pelo contrato durante o período de realização das manutenções; 
2. Iluminação adequada; 
3. Sistema de proteção contra incêndio dentro dos padrões do Corpo de Bombeiro do Estado do 
Amapá; 
4. Ferramentas adequadas para cada tipo de modelo do veículo; 
5. No mínimo, 04 (quatro) técnicos especializados em mecânica geral automotiva; e  
6. No mínimo 01 (um) funcionário especializado nas demais áreas (pintura, funilaria, 
refrigeração). 
 
10-RELAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO AMAPÁ 
 

Relação dos Veículos Pertencentes a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

 VEICULO ANO/MOD PLACA 

01 L200 TRITON 2012/2013 NEM-8978 

02 L200 TRITON 2012/2013 NEM-8968 

03 L200 TRITON 2013/2013 NEM-2993 

04 L200 TRITON 2012/2013 NEM-8948 

05 L200 TRITON 2012/2013 NEM-9008 

06 L200 TRITON 2012/2013 NEM-6178 

07 L200 TRITON 2012/2013 NEM-6158 

08 L200 TRITON 2012/2013 NEM-6148 

09 L200 TRITON 2012/2013 NEM-6108 

10 L200 TRITON 2012/2013 NEM-9068 

11 L200 TRITON 2013/2013 NEM-3023 

12 L200 TRITON 2013/2013 NEM-3013 

13 L200 TRITON 2013/2013 NEM-2983 

14 L200 TRITON 2012/2013 NEM-6138 

15 L200 TRITON 2012/2013 NEM-8958 

16 FIESTA 1.6 FLEX 2012/2013 NEP-8962 

17 FIESTA 1.6 FLEX 2012/2013 NEP-9022 

18 FIESTA 1.6 FLEX 2012/2013 NEP-8982 

19 FIESTA 1.6 FLEX 2012/2013 NEP-8971 

20 FIESTA 1.6 FLEX 2012/2013 NEP-9042 

21 FIESTA 1.6 FLEX 2012/2013 NEP-9032 

22 FIESTA 1.6 FLEX 2012/2013 NEP-8942 

23 FIESTA 1.6 FLEX 2013/2014 NET-9136 

24 FIESTA 1.6 FLEX 2013/2014 NEI-2417 

25 FIESTA 1.6 FLEX 2013/2014 NEI-2423 

26 FIESTA 1.6 FLEX 2013/2014 NEI-2415 

27 FIESTA 1.6 FLEX 2013/2014 NEI-2405 

28 FIESTA 1.6 FLEX 2013/2014 NEI-2403 
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29 FIESTA 1.6 FLEX 2013/2014 NEI-2416 

30 FIESTA 1.6 FLEX 2013/2014 NEI-2414 

31 FIESTA 1.6 FLEX 2013/2014 NEI-2411 

32 FIESTA 1.6 FLEX 2013/2014 NET-9135 

33 VAN MASTER 2018/2019 QLQ-1549 

34 VAN MASTER 2018/2019 QLQ-1609 

35 FURGÃO MASTER 2018/2019 QLQ-1468 

36 SENTRA NISSAN 2.0 FLEX 2018/2019 QLQ-4395 

                                 
  
11-DO VALOR ESTIMADO 
Estima-se o valor total desta licitação em R$ XXX, XXXX (............................................. 
...............................................). 
 
12 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
12.1- Constituição da república Federativa do Brasil; 
12.2- Constituição do Estado do Amapá; 
12.3- Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002 – Licitação na modalidade de Pregão; 
12.4- Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; 
12.5- Lei Complementar 101, de 05 de maio de 2000; 
12.6- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 – Normas Gerais do direito Financeiro; 
12.7- Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor; 
12.8- Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Transito Brasileiro. 
12.9- Lei Complementar nº 044, de 21 de dezembro de 2007; 
12.10- Decreto nº 07892 de 23 de janeiro de 2013. 
 
13 - DOS RESULTADOS ESPERADOS 
13.1-  Manter a Frota em boas condições de uso; 
13.2- Segurança das pessoas que utilizam os veículos na execução dos serviços, como os 
parlamentares, autoridades, servidores e pessoal de apoio. 
 
14- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
14.1-As despesas decorrentes deste Termo de referência ocorrerão no exercício de 2020, como 
recursos consignados no orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, cuja fonte 
de recurso, programa de trabalho e o elemento de despesa a serem especificados na nota de 
empenho emitida pelo setor competente. 
 
15-DA GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
15.1-A contratada deverá disponibilizar ao contratante o plano de manutenção de veículos de 
acordo com os padrões estabelecidos pelo fabricante. 
Para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, contados da efetiva prestação dos 
serviços e garantias não poderá ser inferior a 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros 
rodados 
Para o caso de peças, componentes e acessórios com garantia, a periodicidade determinada não 
poderá ser inferior a 03 meses ou 5.000km contados a partir da data de instalação no veículo. 
 
16-DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
16.1-A contratada terá o prazo máximo de 1(um) dia útil para atender a um chamado de 
assistência, contados a partir da data de solicitação. 
16.2- Iniciar os serviços em no máximo 02(dois) dias uteis após a solicitação e a conclusão em no 
máximo 15 (quinze) dias corridos. Esse prazo poderá ser prorrogado, se solicitado pela 
contratada formalmente justificando o atraso na conclusão dos serviços e após avaliação 
efetuada pela Divisão de Transporte. 
16.3- Nos casos de serviços a serem refeitos a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, dependendo do que irá se realizado e com previa autorização da Contratada. 
16.4- Os prazos de execução dos serviços somente poderão ser dilatados quando, porventura, 
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não sejam encontradas no mercado local as peças e/ou materiais necessários à execução dos 
serviços. 
16.5- Para deferir as prorrogações e solicitações a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, 
deverá ser informada por escrito o motivo. 
 
17-DO PAGAMENTO 
17.1-Estando os serviços executados e de acordo com condições Pré - estabelecidas, a 
CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, juntamente como os relatórios de manutenções 
mensais e a documentação/certidões negativas, que deve ser atestada pelo chefe da Divisão de 
transporte depois da vistoria e aceitação dos serviços e após encaminhará para o setor financeiro 
para pagamento; 
17.2- O pagamento será efetuado, mediante credito em conta corrente ou deposito bancário em 
conta corrente em até 10(dez) dias da apresentação da nota de fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, observadas a ordem cronológica 
estabelecida no art. 5º da Lei 8666/93, juntamente com a nota fiscal deverá apresentar as 
certidões de regularidade fiscal e trabalhista conforme art. 27/IV da Lei 8666/93.  
17.3- Na nota fiscal Faturada deverá conter obrigatoriamente o número da conta corrente, da 
agencia e do banco da CONTRATADA, o pagamento será efetuado através de Ordem Bancaria 
ou Credito em conta corrente. 
17.4- O pagamento será efetuado de forma integral, conforme contrato realizado formado junto a 
CONTRATADA; 
 
18-DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
18.1- Caberá a fiscalização do contrato ao Chefe da Divisão de Transporte. Nos impedimentos 
e/ou afastamentos legais do fiscal titular, suas funções serão desempenhadas pelo substituto 
designado através de Portaria expedida pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá. 
18.2-A Administração poderá designar outro fiscal, quando conveniente, sendo comunicado 
formalmente à Contratada, sem necessidade de elaboração de termo aditivo. 
18.3-Ao fiscal do contrato competirá administrar a execução do mesmo, atestar a respectiva Nota 
Fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de 
quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer. 
18.4-As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser 
solicitadas pelo Chefe da Divisão de Transporte, em tempo oportuno, à Secretaria de 
Administração, para a adoção das medidas que julgar convenientes. 
18.5-A ação de fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades 
contratuais. 
 
19- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
19.1-Solicitar a execução dos serviços através de formulário próprio; 
19.2-O chefe da Divisão de Transporte da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, deverá 
registrar em livro próprio todas as ocorrências com os serviços realizados e fornecimento de 
peças, determinando o que for necessário para a regularização das faltas e falhas observadas; 
19.3-Comunicar a contratada, por escrito, as falhas e/ou irregularidades verificadas na execução 
dos serviços e estipular prazo para as correções necessárias; 
19.4-Solicitar que o serviço seja refeito e que os equipamentos e peças substituídas que não 
atenderem as necessidades sejam trocados; 
19.5-Realizar os pagamentos nas condições e prazos pactuados; 
19.6-Não permitir a execução de serviços que não estejam de acordo com as obrigações 
assumidas 
19.7-Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelos 
funcionários da Contratada; 
19.8-Aplicar, se for necessário, as sanções administrativas, penalidades regulamentares e 
contratuais. 
 
20-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 



 

Pregão Eletrônico nº 004/2020 - CPL/ALAP        Página 22 de 42 
 

20.1- Fornecer toda a mão de obra necessária à execução dos serviços, conforme serviços 
descritos neste Termo de Referência, bem como obedecidos todas as exigências deste Termo de 
Referência; 
20.2- Os serviços deste objeto deverão ser realizados por técnicos especializados e utilização de 
equipamento adequado para o tipo de serviço; 
20.3- Fornecer todos os materiais de consumo, instrumentos, ferramentas e equipamentos 
necessários à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional ao Contratante. 
20.4- As peças, materiais ou acessórios a serem utilizados nos consertos dos veículos deverão 
ter a garantia, que não poderá ser inferior a 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros 
rodados. 
20.5- Utilizar peças, materiais e acessórios originais ou similares novos, com revendedores 
credenciados, desde que atendidas as recomendações do fabricante do veículo, obedecendo a 
garantia mínima de 90 (dias), não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens 
recondicionados; 
20.6- A contratada deverá comprovar, sempre que solicitado pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Amapá, as notas fiscais referente a compra das peças e componentes utilizados na 
realização dos serviços contratados; 
20.7- Em caso de necessidade de substituição de peças e componentes, a Contratada deverá 
fornecer orçamento com os valores estipulados pelos revendedores autorizados, para apreciação 
e analise de preços por parte do setor competente; 
20.8- O prazo para apresentação do orçamento, por parte da Contratada, não ultrapassar 
24(vinte e quatro) horas da entrada do veículo na oficina. 
20.9- O contratante poderá recusar, em todo em parte o orçamento, pedir sua revisão ou aceita-lo 
parcialmente, ficando a contratada obrigada a executar ou fornecer apenas o que for aprovado; 
20.10- A execução dos serviços somente considerar-se-á autorizada em prévia Ordem de 
Serviço_ OS, expedida pelo setor competente desta Cassa de Leis, o qual dará o de acordo para 
que se executem os serviços; 
20.11- A substituição de peças e/ou acessórios deverá ser precedida de aprovação previa da 
contratante, e deverá constar previamente o nome da peça, quantidade, marca, referência e 
modelo; 
20.12- O atendimento do serviço de guincho deverá ser no máximo 01(um) hora após a 
solicitação para atendimento, no limite de 100 km da capital; 
20.13-O atendimento do serviço de guincho com cobertura em todo o Estado do Amapá deverá 
ser de no máximo 02(duas) hora após a solicitação para início do deslocamento para a 
localidades com distância superior a 35 km da capital; 
20.14- A contratada deverá fornecer a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá à época da 
assinatura do CONTRATO /ATA de Registro de Preços, a tabela Padrão de Tempo de Serviços e 
Catalogo/Lista de Preços de Peças e acessórios estabelecidos pelos revendedores autorizados, 
bem como, a qualquer tempo, quando houver majoração de preços das respectivas tabelas; 
20.15- Manter quadro de pessoal suficiente para executar os serviços objeto deste, sem quando 
independente do motivo; 
20.16- Para a realização de qualquer serviço o contratante solicitará da contratada, orçamento 
detalhado a execução dos serviços solicitados; 
20.17-  A contratada deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados 
por seus empregados, representantes ou preposto, direta ou indiretamente, ao contratante ou a 
terceiros, inclusive aos decorrentes de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, 
constatáveis nos prazos das garantias, mesmo expirados o vencimento do contrato/ata; 
20.18- Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos para prestação de serviços, 
incluindo todos os pertences, acessórios e objetos neles contidos, obrigando-se à reparação total 
ou perda em caso de furto ou roubo, incêndio, acidentes e sinistro, desde a entrega do veículo 
para orçamento até o seu recebimento final pelo setor competente da Contratação; 
20.19- Os veículos pertencentes a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, quando em 
posse do contratante, deverão estar em local coberto, limpo e fechado, deixando-o livre da ação 
das chuvas, vento, poeira, granizo e demais intempéries, uma vez que se trata de proteção ao 
patrimônio público; 
20.20- A contratada deverá disponibilizar local adequado pra inspeção previa de todas as peças a 
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serem substituídas nos veículos da Assembleia Legislativa do Estado Amapá, fornecendo a 
relação das mesmas que serão verificadas por servidor especialmente designados pela 
Autoridade competente do órgão; 
20.21-A contratada deverá apresentar copias das notas fiscais sempre que forem necessárias a 
substituições de alguma peça assim como deverá ser elaborado um protocolado de entrega da 
peça substituída; 
20.22- Após a realização dos serviços a contratada deverá apresentar no ato da liberação do 
veículo, sob pena de ressarcimento, as peças avariadas/trocadas e mantê-las disponíveis para 
solicitação de eventuais laudos técnico durante o período contratual; 
20.23- Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados; 
20.24- A entrega e/ou devolução do veículo, quando da realização da manutenção, deverá 
ocorrer durante o horário de expediente normal do contratante; 
20.25- Para fins de comprovação de entrega do veículo e habilitação junto ao setor e de 
pagamento, a contratada deverá elaborar um relatório de execução do(s) serviços(s) 
realizados(s), entregando cópia ao contratante, onde deverá constar; 
a) Descrição do problema; 
b) Peças substituídas (nome e qualidade); 
c) Serviço(s) realizados(s); 
d) Data de início e termino do(s) Serviço(s); 
e) Condições inadequadas encontradas ou ocorrências que possam prejudicar o perfeito 
funcionamento dos veículos revisados. 
20.26- Apresentar extrato da folha da tabela de preços da venda à vista de peças e acessórios 
emitida pelo fabricante do veículo, correspondente à peça ou acessório substituído, junto com a 
nota fiscal.  
 
21 – DO IMPACTO AMBIENTAL 
21.1 – A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Resolução CONAMA 
Nº 362, de 23 de julho de 2005; Resolução CONAMA Nº 416, de 30 DE SETEMRO DE 2009; 
bem como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja 
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos; 
21.2 – A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se 
fizerem necessários para a execução de serviços; 
21.3 –A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 
 
22. DA SUSTENTABILIDADE 
22.1 – Atender as disponibilidades da Instrução Normativa SLTI/Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão nº 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no momento 
da execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental. 
 
23- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
23.1 – A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, caberá aplicar a Empresa vencedora, total ou 
parcialmente inadimplente, as sanções previstas no Decreto nº 5.459, de 31 de maio de 2005, na 
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Governamental nº 2.648 de 18 de junho de 2007 e 
subsidiariamente a Lei 8.666 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como 
quaisquer outros dispositivos legais, garantindo-se amplo direito de defesa. 
23.2 – Sem prejuízo das cobranças de perdas e danos, pelo não cumprimento dos compromissos 
assumidos poderá ser aplicado às seguinte sanções a Empresa vencedora, cumulativamente, 
conforme o caso: 
a) A recusa pela contratada em entregar o objeto adjudicado, acarretará a multa de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor total da proposta. 
b) O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5% (zero virgula 
cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total 
que lhe foi adjudicado. 
c) O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará a contratada à multa de 10% (dez por 
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cento), sobre o valor total da obrigação. 
d) Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02 e artigo 29 do Decreto Governamental 2648/07 o 
licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, e descredenciado do Sistema de Cadastro da Assembleia Legislativa nos casos de: 
- não celebrar o contrato ou não assinar a ata de registro de preços; 
- deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
- ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
- falhar ou fraudar na execução do contrato; 
- comporta-se de modo inidôneo; 
- cometer fraude fiscal. 
23.3 – Caberá também a Assembleia Legislativa aplicar as sanções em Lei, as Empresas 
signatárias da Ata de Registro de Preços que se recusarem injustificadamente em aceitar ou 
retirar a nota de empenho (art. 64 da Lei nº 8.666/93 suas alterações) dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, conforme estabelecido em lei, a contar da notificação, podendo ser prorrogado 
por uma única vez, por igual período quando solicitado. 
23.4 – As multas estipuladas nas alíneas anteriores deste item serão aplicadas nas demais 
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 
23.5 –As multas referidas neste item serão descontadas do eventual pagamento devido pelo 
Contratante. 
23.6 – A critério da Administração poderá ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando os atrasos na entrega dos materiais forem devidamente justificados pela empresa 
vencedor, e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável, para completa 
execução das obrigações assumidas. 
23.7 – Demais sanções/penalidades constam em minuta do contrato.  
 
24-DISPOSIÇÕES FINAIS 
24.1-Poderão ser adicionados ao CONTRATO/ARP, novos veículos adquiridos ou transferidos 
para a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, bem como poderão ser retirados do 
CONTRATO/ARP veículos inservíveis ou transferidos para outras instituições; 
24.2- Não há obrigatoriedade de que o veículo constante no CONTRATO/ARP, seja consertado 
na oficina da Contratada, quando este for objeto de acidente de trânsito. 
24.3- A CONTRATADA deverá repassar automaticamente todas as promoções, descontos ou 
facilidades oferecidas aos demais clientes, desde que sejam mais vantajosas que a constante 
sua proposta. 

 
Macapá – AP, 13 de Julho de 2020. 

 
 
 

RAFAEL SANCHES DA COSTA 
Chefe da Divisão de Transporte 

Portaria n°2465/2019-ALAP 
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ANEXO II 
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 004/2020-CPL/ALAP 

 
MODELO 

 PROPOSTA DE PREÇOS 
 
À 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 

A/C PREGOEIRO 

Assunto: Referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2020 CPL/AL/AP 

 
PROPOSTA DE PREÇO 

 
…......…......nome.....da.....empresa......................, CNPJ n°  ___.____.____ /____-__, vem, por 

meio de seu representante legal, apresentar a Proposta no Valor Global de R$ x.xxx,xx 

(….........…valor por extenso....................................................), para fornecer o objeto, nas 

condições e prazos estabelecidos no Pregão supracitado, de acordo com os preços constantes 

no quadro abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNI
D 

QUANT
.  

PREÇO 
UNITÁRI

O  

PREÇO  
TOTAL  

01 

Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com substituição 
de peças originais e/ou similares novos e 
componentes, abrangendo mecânica em 
geral, arrefecimento, refrigeração, 
revisão elétrica e eletrônica, tapeçaria, 
lanternagem, pintura, alinhamento, 
balanceamento em geral, acessórios, 
funilaria e lubrificação em veículos da 
marca FORD, MITSUBSHI, RENAULT E 
NISSAN pertencentes a frota da 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá. 
Marca/Modelo: 
Fabricante: 

01 Und. X,XX X,XX 

 

Valor Total:  

 

Dados Bancários: Banco / Agência/ Conta Corrente: 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Prazo para Fornecimento: 30 dias corridos, após o recebimento do Empenho/Pedido de Compra. 

Macapá – AP, _____ de ___________ de 2020 

 

___________________________________ 
Representante Legal 

 
Identificação do Representante Legal: 
Nome completo: 
CIC: 
RG: 
Cargo na empresa: 

Obs.: Emitir em papel que identifique o licitante.  
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 004/2020-CPL/ALAP 
 
 

MODELO 
 DE 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
  
 
 

 A .................(nome da licitante).................., CNPJ n.º ................................., 

declara à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, para fins de participação no procedimento 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÕNICO nº. 004/2020-CPL/AL, cumprir 

plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII da Lei nº 

10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.  

 
      
   

Local/UF , ______ de ______________ de 2020. 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 
 
 
 

( Emitir em papel timbrado que identifique o licitante ) 
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ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÕNICO Nº. 004/2020-CPL/AL 

 

 

MODELO 
DE 

DECLARAÇÃO DE ME E EPP  

 

  

A ...................(razão social da empresa)......................., com sede no(a) 

.............(cidade ou Município)..............., inscrita no CNPJ nº ........................................, 

(endereço), vem por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

............................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .......................... e do CPF 

nº ........................................., DECLARA, sob as penas da Lei, que é .....................(MICRO 

EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE)........................, que cumpre os requisitos 

legais para efeito de qualificação como ME ou EPP e que não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 44/2007, estando apta a 

usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato 

superveniente impeditivo da participação no presente certame.  

 

Cidade/UF, ____ de ___________ de 2020 

 

 
 
 

____________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 
 
 
 
 

( Emitir em papel timbrado que identifique o licitante ) 
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AANNEEXXOO  VV  

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 004/2020-CPL/ALAP 

  

  

MMOODDEELLOO    

DDEE  

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da 

empresa:_____(empresa licitante) ,CNPJ:______________________,doravante denominada 

licitante, para fins do disposto no item 2.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2020 - 

CPL/ALAP, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrõnico nº 004/2020 - CPL/ALAP, foi 

elaborada de maneira independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrõnico 004/2020 - CPL/ALAP, por qualquer meio 

ou qualquer pessoa. 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrõnico nº 

004/2020 - CPL/ALAP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Eletrõnico 004/2020 - CPL/ALAP. 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão  Eletrõnico nº 004/2020 - CPL/ALAP. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrõnico nº 004/2020 - 

CPL/ALAP, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrõnico nº XXX/2020 - CPL/ALAP 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrõnico nº 004/2020 - 

CPL/ALAP não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 
 

Macapá - AP, em _____ de _______________de 2020 
 
 

______________________________________________ 
Representante legal da empresa licitante 

  

  

  
Obs.: Emitir em papel que identifique o licitante.  
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº. 004/2020-CPL/AL 

 

MODELO 

 DE  

DECLARAÇÃO (Lei 9.854/99) 

 

 

 

A ......................(nome do licitante)................., CNPJ n.º .................................... 

DECLARA, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, em referencia ao edital do 

Pregão Eletrônico n.º 004/2020-CPL/AL, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, de 1988, acrescido pela Lei n.º 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, salvo, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

  

Local/UF, ___ de ___________ de 2020 

 

 
 

____________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 
 

 
 
 
 

( Emitir em papel timbrado que identifique o licitante ) 
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ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº. 004/2020-CPL/AL 
 
 

MODELO 

 DE 

 DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

  

 

A .......................(nome do licitante)........................, CNPJ n.º ....................................... 

declara à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, para fins de participação no procedimento 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÕNICO nº. 004/2020-CPL/AL, que até a 

presente data inexiste fato impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatória, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

Local/UF , ______ de ______________ de 2020. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 
 
 
 

 
( Emitir em papel timbrado que identifique o licitante ) 
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ANEXO VIII  

PREGÃO ELETRÕNICO Nº. 004/2020-CPL/AL 

 

MINUTA - 
CONTRATO  N° XXXX/2020 – AL/AP 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS 
E/OU SIMILARES QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
ASSEMBLEIA LEGIALTIVA DO ESTADO DO 
AMAPÁ E A EMPRESA XXXXX, PARA FINS 
NELE DECLARADOS. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CNPJ nº 34.868.927/0001-60, 

com sede na Av. Fab, s/nº, Bairro Central, nesta cidade de Macapá, Estado do Amapá, endereço 

eletrônico: www.al.ap.gov.br, neste ato representada por seu Diretor de Administração, Sr. 

CEZAR SOUZA DE MELO, portador da Carteira de Identidade nº 878.24-SSP/AP e CPF nº 

126.262.102-00, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, 

CNPJ nº xxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxx, nº xx, Bairro xxxxxx, CEP nº xxxxxxxx, na 

,cidade de xxxxxxxxx, Estado do xxxxxxxxxx, fone: (0xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxxx, doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu xxxxxxx, Sr. XXXXXXXXXXXXX, 

Carteira de Identidade nº xxxxxxxxxxxxx, CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado na 

xxxxxx, nº xx, Bairro xxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxx, Estado do xxxxx, resolvem, de comum 

acordo, firmar o presente Instrumento Contratual, consoante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; 
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações; 
Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002 – Licitação na modalidade de Pregão; 
Licitação: 

Modalidade: XXXXXX nº XXX/202X-AL/AP. 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor; 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Transito Brasileiro. 
Processo Administrativo nº 0220/2019 – GABCIV-AL/AP; 
Paracer nº XXXX/20XX-PROGER – AL/AP. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
1.1. O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças originais 
e/ou similares novos e componentes, abrangendo mecânica em geral, arrefecimento, 
refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, tapeçaria, lanternagem, pintura, alinhamento, 
balanceamento em geral, acessórios, funilaria e lubrificação em veículos da marca FORD, 
MITSUBSHI, RENAULT E NISSAN pertencentes a frota da Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá, assim como aqueles que vierem a ser adquiridos no período de vigência da contratação 
e que disponha de serviços de guincho 24 (vinte e quatro) horas, para atendimento.  

1.2. Este Instrumento contratual vincula-se ao Edital do Pregão, identificado na Cláusula anterior, 
e à proposta vencedora, independente de transcrição.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

http://www.al.ap.gov.br/
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CLÁUSULA QUARTA - DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
 
4.1. A contratada deverá executar os serviços abaixo: 
a) Serviços de mecânica em geral; 
b) Serviços de arrefecimentos; 
c) Serviços de refrigeração; 

ITEM 
01 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
MECANICA/ELETRICA 

FORD, MITSUBSHI, RENAULT E 
NISSAN 

QUANT. ESTIMADA HORA 
TRABABALHADA 

01.01 

Mecânica em geral (motor, carburação, 
suspensão, freios, elétrica, injeção 
eletrônica, escapamento, radiador, 
arrefecimento, refrigeração, revisão 
elétrica e eletrônica, lubrificação e 
acessórios). 

1.400 

01.02 Retificação de Motor 200 

01.03 Funilaria e Pintura 200 

01.04 Tapeçaria 180 

ITEM 
02 

SERVIÇO DE AUTO-SOCORRO 
(Guincho) 

FORD, MITSUBSHI, RENAULT E 
NISSAN 

QUANT. ESTIMADA DO KM 
RODADO 

02.01 

Serviço de auto socorro guincho 
(Reboque), veículos de passeio e 

utilitários; 
FORD, MITSUBSHI, RENAULT E 

NISSAN 

2.000 

ITEM 
03 

SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DA 
DIREÇÃO, CAMBAGEM E 

BALANCEAMENTO DE RODAS 

QUANT. ESTIMADA HORA 
TRABABALHADA 

03.01 Alinhamento de veículos Passeio 30 

03.02 
Alinhamento de veículos utilitário e 
camionetas pesadas (Pick-up e Vans) 

30 

03.03 Balanceamento de veículos de Passeio 40 

03.04 
Balanceamento de veículos utilitário e 
camionetas pesadas (Pick-up e Vans) 

40 

03.05 Cambagem de veículos de Passeio 30 

03.06 
Cambagem de veículos utilitário e 
camionetas pesadas (Pick-up e Vans) 

30 

03.07 
Conserto e reparo de pneus de veículos 
utilitário e camionetas pesadas (Pick-up e 
Vans) 

25 

03.08 
Conserto e reparo de Pneus de veículos 
de Passeio 

25 

ITEM  
04 

PEÇAS VALOR MENSAL ESTIMADO 

04.01 
Peças e componentes originais e 
similares de primeira linha. 

R$ 25.000,00 
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d) Serviços elétrico-eletrônicos; 
e) Serviços de tapeçaria (estofamento dos bancos, carpetes, tapetes e demais acessórios), 
podendo esta ser terceirizado; 
f) Serviços de lanternagem e pintura em geral;  
g) Serviços de alinhamento e balanceamento em geral, podendo este ser terceirizado; 
h) Serviços de recuperação (recuperação de motor) 
i) Serviços de recuperação de sistema hidráulico; 
j) Serviços de instalação e manutenção de acessórios; 
k) Serviços de guincho, podendo este ser terceirizado; 
l) Recuperação de cambio e diferencial, podendo este ser terceirizado; 
m) Serviços de sistema de injeção eletrônica; 
n) Serviços no sistema de alinhamento/injeção de combustível; 
o) Serviços no sistema de freios; 
p) Serviços de recuperação e conserto de transmissão. 
q) Serviços de conserto e reparo de pneus. 
r) Cobertura de reboque (Guincho). 
4.2. Caberá a CONTRATADA somente as manutenções preventivas e corretivas não cobertas 
pela revisão de garantia. As revisões periódicas de garantia definidas no Manual do Proprietário, 
não serão executadas pela CONTRATADA. 
4.3. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA constituirá de revisão solicitadas pelo Fiscal do Contrato, 
para substituição de peças ou componentes, lubrificação, troca de óleo e fluídos (que se 
enquadrem nas especificações da ANP – Agência Nacional do Petróleo ou do Órgão Federal 
responsável) ou para execução de quaisquer outros serviços relacionados com a manutenção 
preventiva definida pelo fabricante do veículo, que não estejam contempladas na cobertura da 
garantia de fábrica. 
4.4. MANUTENÇÃO CORRETIVA são todos os reparos necessários aos defeitos ocorridos 
acidentalmente como, por exemplo: quebras de componentes, desgastes prematuros, uso 
indevido, colisões. 
4.5. A manutenção corretiva será realizada mediante solicitação do Fiscal do Contrato, e terá por 
finalidade corrigir possíveis falhas na parte mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, vidraçaria e 
pneumáticos, efetuando-se os ajustes necessários, reparos e consertos, inclusive a substituição 
de peças desgastadas pelo uso; 
4.6. O serviços de manutenção preventiva e (ou) corretiva mecânica e elétrica deverá basear-se 
no Plano de Revisão Periódica constante no manual do fabricante e observará os seguintes itens 
abaixo e outras inclusões ou supressões de procedimentos definidas pelo Fabricante: 
a) Revisão do sistema de transmissão: lubrificação de diferencial, caixa de câmbio, folgas, 
balanceamento de eixo se houver, juntas homocinéticas, trizetas e suas respectivas coifas, 
pontas de eixo e outras. 
b) Revisão do Sistema de direção: aperto dos parafusos, regulagem e conferência de terminais, 
lubrificação (graxa e óleo), barra de direção, bomba de direção, folgas, correia da bomba, caixa 
de direção, alinhamento, balanceamento, geometria e outros; 
c) Revisão do sistema de freio: regulagem de freio, verificação do desgaste das pastilhas, lonas, 
discos, tambores, nível do fluido de freio e substituição, verificação de servo – freio, cuícas de 
freio, cilindro mestre e auxiliares, freio de estacionamento (cabos, pedais, alavancas) válvulas 
(pneumáticas), aro dos pneus e outros; 
d) Revisão do sistema de arrefecimento: exame de radiador, verificação do nível da água, 
mangueiras e outros; 
e) Revisão de motor: verificação das correias, óleo, filtro de óleo e de combustível, juntas e 
demais componentes, substituindo as peças necessárias e outros; 
f) Revisão do sistema de suspensão: molas, amortecedores, batentes, coifas, bandejas 
superiores e inferiores, buchas, pivôs, barra estabilizadora, rolamentos internos e externos e 
outro; 
g) Revisão do sistema elétrico, incluindo os acessórios de sinalização e outros; 
h) Serviço de lanternagem, funilaria e pintura corretiva e/ou estética) compreendem pequenos 
reparos, incluindo reposição de peças e acessórios; 
i) Recarga e (ou) roca dos extintores que estejam vencidos ou sem carga ou pressão dos 
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veículos. 
4.7. Serviço de socorro mecânico (respeitando o limite de 100 km de raio) por meio de guincho ou 
reboque sem ônus adicional para o CONTRATANTE, sempre que o veículo não puder trafegar 
até a oficina, devidamente autorizado pelo Fiscal do Contrato, conforme praza abaixo: 
a) Efetuar o serviço de auto socorro, no prazo máximo de 3 (três) horas, a contar do recebimento 
da solicitação; 
4.8. Os serviços acima citados deverão ser realizados em horário comercial, de segunda a sexta-
feira, à exceção do item 5.7. 
4.9. Caso haja necessidade da utilização de serviço de socorro mecânico fora dos limites 
estipulados no item 5.7, será solicitado à CONTRATADA orçamento prévio quanto à 
quilometragem excedente. Posteriormente o Fiscal do Contrato procederá à avaliação e 
comparação dos preços praticados no mercado, e caso seja vantajoso para a Administração 
Pública, expedirá autorização formal para que seja efetuado o reboque. 
4.10. Toda manutenção corretiva somente será executada após o registro do estado de 
conservação do veículo e da emissão do orçamento analítico, devidamente aprovado pelo Fiscal 
do Contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação. 
4.11. Os serviços executados, bem como fornecimento de peças e acessórios, deverão ser 
genuínos e ter garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias ou, no caso de peças e acessórios 
com garantia de fábrica, a periodicidade determinada pelo fabricante. 
4.11.1. Com relação ao item peças, os preços apresentados no orçamento deverão refletir os 
preços de mercado. Havendo proposta com preços considerados excessivamente altos, haverá 
por parte do contratante uma pesquisa de preços com três fornecedores do ramo, onde se 
formará um preço médio, que obrigará o contratado a aceitar, calculado conforme a seguinte 
fórmula: 
 

PM= P1 + P2 + P3 
__________________________ 

3 
Onde se lê: PM= Preço médio; P1= 1º Preço; P2= 2º Preço; P3= 3º Preço 

 
 
4.12. Poderão ser substituídas todas as peças que compõem o veículo, inclusive os acessórios, 
desde que o orçamento não ultrapasse a importância de 50% (cinquenta por cento) do valor do 
veículo, nos termos do Art. 1, inciso IV da IN nº 01, de 21 de julho de 2007, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; 
4.13. O Custo dos serviços será calculado considerando o valor da hora trabalhada referente à 
mão – de – obra utilizada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive com troca 
de peças, tendo como parâmetro as Tabelas do Fabricante de Tempo Padrão de Reparos 
(Homem/Hora); 
4.14. Para realizar serviços de lanternagem e pintura, a CONTRATADA apresentará orçamento 
prévio discriminativo, quantitativo e preço ao Fiscal do Contrato, que analisará e efetuará 
pesquisa em pelo menos três empresas do ramo ou concessionárias se necessário; 
4.15. Os serviços deverão ser executados somente no pátio da oficina da CONTRATADA, em 
local coberto, limpo e fechado, sem acesso público externo, de modo que ofereça segurança, 
inclusive da CONTRATADA, visto se tratar de veículo oficial, sendo necessário deixa-lo livre da 
ação da chuva, vento, poeira e demais intempéries; 
4.16. O contratante poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceita-lo parcialmente, 
comprometendo-se a CONTRATADA a executar ou fornecer o que for aprovado em todo ou em 
parte; 
4.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando da execução dos serviços, no mínimo, os 
seguintes equipamentos e instalações: 
4.18. MECÂNICA/ELÉTRICA: 
a) Equipamento de análise eletrônica e diagnóstico (para análise e leitura das partes elétricas e 
eletrônicas do veículo); 
b) Multímetro; 
c) Lavadora de peças; 
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d) Macaco para motor; 
e) Medidor de pressão do sistema de arrefecimento; 
f) Medidor de compressão de cilindros; 
g) Medidor de pressão para sistema de injeção eletrônica; 
h) 05 (cinco) elevadores veiculares; 
i) Equipamentos para limpeza e regulagem de bicos injetores. 
4.19. FUNILARIA: 
a) Rebicador; 
b) Tracionadores: conjunto para reparo de carroceria; 
c) Ventosa para manuseio de vidros; 
d) Máquina e (ou) equipamentos para soldagem, etc. 
4.20. PINTURA: 
a) Cabine de pintura 
b) Pistola 
c) Compressor 
4.21. GERAIS: 
1.Oficina com área útil de no mínimo 350m² (trezentos e cinquenta metros quadrados), contendo 
pátio coberto e fechado para guardar os veículos com segurança, capaz de comportar os veículos 
cobertos pelo contrato durante o período de realização das manutenções; 
2. Iluminação adequada; 
3. Sistema de proteção contra incêndio dentro dos padrões do Corpo de Bombeiro do Estado do 
Amapá; 
4. Ferramentas adequadas para cada tipo de modelo do veículo; 
5. No mínimo, 04 (quatro) técnicos especializados em mecânica geral automotiva; e  
6. No mínimo 01 (um) funcionário especializado nas demais áreas (pintura, funilaria, 
refrigeração). 
PARÁGRAFO ÚNICO: As peças, bem como os serviços deverão atender às exigências de 
qualidade, observadas os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de 
qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as 
prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  
5.1. O contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, tendo 
como termo inicial …./....../...... e termo final ...../...../....., sendo que, em virtude de tratar-se de 
prestação de serviços contínuos, o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, a critério da Administração, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas, nos termos do Inciso II, do Art. 57 da Lei 
8.666/93. 
5.2. A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá ser promovida 
mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da consultoria 
jurídica do órgão ou entidade contratante. 
 
CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
6.1. A contratada terá o prazo máximo de 1(um) dia útil para atender a um chamado de 
assistência, contados a partir da data de solicitação. 
6.2. Iniciar os serviços em no máximo 02(dois) dias uteis após a solicitação e a conclusão em no 
máximo 15 (quinze) dias corridos. Esse prazo poderá ser prorrogado, se solicitado pela 
contratada formalmente justificando o atraso na conclusão dos serviços e após avaliação 
efetuada pela Divisão de Transporte. 
6.3. Nos casos de serviços a serem refeitos a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, dependendo do que irá se realizado e com previa autorização da Contratada. 
6.4. Os prazos de execução dos serviços somente poderão ser dilatados quando, porventura, não 
sejam encontradas no mercado local as peças e/ou materiais necessários à execução dos 
serviços. 
6.5. Para deferir as prorrogações e solicitações a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, 
deverá ser informada por escrito o motivo 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
7.1. Estando os serviços executados e de acordo com condições Pré - estabelecidas, a 
CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, juntamente como os relatórios de manutenções 
mensais e a documentação/certidões negativas, que deve ser atestada pelo chefe da Divisão de 
transporte depois da vistoria e aceitação dos serviços e após encaminhará para o setor financeiro 
para pagamento; 
7.2. O pagamento será efetuado, mediante credito em conta corrente ou deposito bancário em 
conta corrente em até 10 (dez) dias da apresentação da nota de fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, observadas a ordem cronológica 
estabelecida no art. 5º da Lei 8666/93, juntamente com a nota fiscal deverá apresentar as 
certidões de regularidade fiscal e trabalhista conforme art. 27/IV da Lei 8666/93.  
7.3. Na nota fiscal Faturada deverá conter obrigatoriamente o número da conta corrente, da 
agencia e do banco da CONTRATADA, o pagamento será efetuado através de Ordem Bancaria 
ou Credito em conta corrente. 
7.4. O pagamento será efetuado de forma integral, conforme contrato realizado formado junto a 
CONTRATADA; 
7.5. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da CONTRATADA 
da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) serviço(s) regularmente prestado(s), 
acompanhada (s)  obrigatoriamente dos documentos exigidos para a contratação, tais como as  
Certidões Negativas de Débito da Fazenda Federal, Municipal, INSS, FGTS e Ministério do 
Trabalho (CNDT), na Comissão de Fiscalização da Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá/AP, para sua devida certificação, pelo Fiscal do Contrato, conforme o disposto no Artigo 
29 da Lei 8.666/93; 
7.6. A Nota Fiscal de Serviços não aprovada pelo CONTRATANTE será devolvida à 

CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se os prazos estabelecidos para pagamento a partir da data de sua reapresentação. A 

devolução do documento não aprovado pelo CONTRATANTE em hipótese alguma servirá de 

pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços, ou deixe de efetuar o 

pagamento devido a seus empregados e demais obrigações decorrentes da execução do 

presente instrumento. 

7.7. O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, no 

caso de: 

a) execução do objeto contratual em desacordo com o avençado; 

b) existência de débito ou pendência de qualquer natureza com o CONTRATANTE; 

c) verificação de débitos junto a órgãos Municipais, Estaduais, Federais e Fiscalizadores 

da Classe. 

d) caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e as 
relativas ao FGTS, o pagamento dos valores em débito será realizado em juízo, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 

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

f) Caso seja verificada alguma pendência na documentação entregue anexa à fatura, será 
concedido prazo para regularização. Em permanecendo a inércia por parte da Contratada após o 
decurso do prazo concedido, ou a reiterada procrastinação, será rescindido o contrato cumulado 
com a aplicação de multa prevista na Cláusula Décima Quinta deste Contrato. 
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7.8. A CONTRATANTE poderá promover deduções no pagamento devido à CONTRATADA em 

decorrência de serviços prestados abaixo dos critérios qualitativos máximos estabelecidos na 

descrição dos serviços contratados no Termo de Referência. Eventuais descontos promovidos na 

forma prevista neste parágrafo não serão caracterizados como multa, mas aplicação do principio 

da proporcionalidade através de acordo de nível de serviço, de modo que outros 

descumprimentos contratuais identificados não impeçam a aplicação das penalidades previstas 

em lei e em contrato, inclusive com rescisão contratual. 

7.9. A CONTRATANTE descontará da fatura mensal da CONTRATADA valores decorrentes de 

indenização por rejeição de serviços, multas, e quaisquer prejuízos causados pela execução do 

Contrato. 

7.10 - Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
7.11. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.1 - Solicitar a execução dos serviços através de formulário próprio; 
8.2 - O chefe da Divisão de Transporte da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá deverá 
registrar em livro próprio todas as ocorrências com os serviços realizados e fornecimento de 
peças, determinando o que for necessário para a regularização das faltas e falhas observadas; 
8.3 - Comunicar a contratada, por escrito, as falhas e/ou irregularidades verificadas na execução 
dos serviços e estipular prazo para as correções necessárias; 
8.4 - Solicitar que o serviço seja refeito e que os equipamentos e peças substituídas que não 
atenderem as necessidades sejam trocados; 
8.5 - Realizar os pagamentos nas condições e prazos pactuados; 
8.6 - Não permitir a execução de serviços que não estejam de acordo com as obrigações 
assumidas 
8.7 - Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelos 
funcionários da Contratada; 
8.8 - Para a realização de qualquer serviço a Divisão de Transporte solicitará da contratada, 
orçamento detalhado a execução dos serviços solicitados; 
8.9 - Aplicar, se forem necessárias, as sanções administrativas, penalidades regulamentares e 
contratuais. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
9.1. Fornecer toda a mão de obra necessária à execução dos serviços, conforme serviços 
descritos neste Contrato, Termo de Referência, bem como obedecidos todas as exigências do 
edital; 
9.2. Os serviços deste objeto deverão ser realizados por técnicos especializados e utilização de 
equipamento adequado para o tipo de serviço; 
9.3. Fornecer todos os materiais de consumo, instrumentos, ferramentas e equipamentos 
necessários à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional ao Contratante. 
9.4. As peças, materiais ou acessórios a serem utilizados nos consertos dos veículos deverão ter 
a garantia, que não poderá ser inferior a 03(três) meses ou 5.000(cinco mil) quilômetros rodados. 
9.5. Utilizar peças, materiais e acessórios originais ou similares novos, com revendedores 
credenciados, desde que atendidas as recomendações do fabricante do veículo, obedecendo a 
garantia mínima de 90 (dias), não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens 
recondicionados; 
9.6. A contratada deverá comprovar, sempre que solicitado pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá, as notas fiscais referente a compra das peças e componentes utilizados na realização 
dos serviços contratados; 
9.7. Em caso de necessidade de substituição de peças e componentes, a Contratada deverá 
fornecer orçamento com os valores estipulados pelos revendedores autorizados, para apreciação 
e analise de preços por parte do setor competente; 
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9.8. O prazo para apresentação do orçamento, por parte da Contratada, não ultrapassar 24(vinte 
e quatro) horas da entrada do veículo na oficina. 
9.9. O contratante poderá recusar, em todo em parte o orçamento, pedir sua revisão ou aceita-lo 
parcialmente, ficando a contratada obrigada a executar ou fornecer apenas o que for aprovado; 
9.10. A execução dos serviços somente considerar-se-á autorizada em prévia Ordem de Serviço_ 
OS, expedida pelo setor competente desta Cassa de Leis, o qual dará o de acordo para que se 
executem os serviços; 
9.11. A substituição de peças e/ou acessórios deverá ser precedida de aprovação previa da 
contratante, e deverá constar previamente o nome da peça, quantidade, marca, referência e 
modelo; 
9.12. O atendimento do serviço de guincho deverá ser no máximo 01(um) hora após a solicitação 
para atendimento dentro do limite de 35 km da capital; 
9.13. O atendimento do serviço de guincho com cobertura em todo o Estado do Amapá deverá 
ser de no máximo 02(duas) hora após a solicitação para início do deslocamento para a 
localidades com distância superior a 35 km da capital; 
9.14. A contratada deverá fornecer a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá à época da 
assinatura do CONTRATO, a tabela Padrão de Tempo de Serviços e Catalogo/Lista de Preços de 
Peças e acessórios estabelecidos pelos revendedores autorizados, bem como, a qualquer tempo, 
quando houver majoração de preços das respectivas tabelas; 
9.15. Manter quadro de pessoal suficiente para executar os serviços objeto deste, sem quando 
independente do motivo; 
9.16. Para a realização de qualquer serviço o contratante solicitará da contratada, orçamento 
detalhado a execução dos serviços solicitados; 
9.17.  A contratada deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por 
seus empregados, representantes ou preposto, direta ou indiretamente, ao contratante ou a 
terceiros, inclusive aos decorrentes de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, 
constatáveis nos prazos das garantias, mesmo expirados o vencimento do contrato/ata; 
9.18. Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos para prestação de serviços, 
incluindo todos os pertences, acessórios e objetos neles contidos, obrigando-se à reparação total 
ou perda em caso de furto ou roubo, incêndio, acidentes e sinistro, desde a entrega do veículo 
para orçamento até o seu recebimento final pelo setor competente da Contratação; 
9.19. Os veículos pertencentes a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, quando em posse 
do contratante, deverão estar em local coberto, limpo e fechado, deixando-o livre da ação das 
chuvas, vento, poeira, granizo e demais intempéries, uma vez que se trata de proteção ao 
patrimônio público; 
9.20. A contratada deverá disponibilizar local adequado pra inspeção previa de todas as peças a 
serem substituídas nos veículos da Assembleia Legislativa do Estado Amapá, fornecendo a 
relação das mesmas que serão verificadas por servidor especialmente designados pela 
Autoridade competente do órgão; 
9.21. A contratada deverá apresentar copias das notas fiscais sempre que forem necessárias a 
substituições de alguma peça assim como deverá ser elaborado um protocolado de entrega da 
peça substituída; 
9.22. Após a realização dos serviços a contratada deverá apresentar no ato da liberação do 
veículo, sob pena de ressarcimento, as peças avariadas/trocadas e mantê-las disponíveis para 
solicitação de eventuais laudos técnico durante o período contratual; 
9.23. Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados; 
9.24. A entrega e/ou devolução do veículo, quando da realização da manutenção, deverá ocorrer 
durante o horário de expediente normal do contratante; 
9.25. Para fins de comprovação de entrega do veículo e habilitação junto ao setor e de 
pagamento, a contratada deverá elaborar um relatório de execução do(s) serviços(s) 
realizados(s), entregando cópia ao contratante, onde deverá constar; 
a) Descrição do problema; 
b) Peças substituídas (nome e qualidade); 
c) Serviço(s) realizados(s); 
d) Data de início e termino do(s) Serviço(s); 
e) Condições inadequadas encontradas ou ocorrências que possam prejudicar o perfeito 
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funcionamento dos veículos revisados. 
9.26. A contratada deverá apresentar juntamente com a habilitação o Programa de Prevenção de 
Risco Ambientais –PPRA, de acordo com a Norma Regulamentadora n°09 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; 
9.27. A contratada deverá apresentar juntamente com a habilitação o Programa de Controle 
Medico Ocupacional- PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos 
trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora nº07 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; 
9.28. Apresentar extrato da folha da tabela de preços da venda à vista de peças e acessórios 
emitida pelo fabricante do veículo, correspondente à peça ou acessório substituído, junto com a 
nota fiscal.  
9.29. Obriga-se a contratada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na Licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR DO CONTRATO: 
10.1. O valor total do presente contrato será de R$ XXXXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 
10.2 No preço acima indicado estão inclusos todas as despesas diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxas de administração, frete, seguro, e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação; 
10.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à Contratada 
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados; 
10.4 A contratada poderá, observadas as disposições legais, solicitar por escrito, dentro dos trinta 
dias que antecedem o interstício de 01 (um) ano de vigência do contrato, caso seja prorrogado, 
reajuste de preços, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM da Fundação 
Getúlio Vargas- FGV, ocorrida no período de 12 (doze) meses contados a partir da data base da 
proposta, como segue: 

P = Po x (I/Io) 
 
Onde: 
 
P = preços reajustados 
Po = preços iniciais dos serviços apresentados na Proposta Comercial; 
I = Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM correspondente ao décimo segundo mês da 

data base da proposta, e assim sucessivamente de doze em doze meses; 
 
Io =  Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM correspondente ao mês da data da 

proposta; 
10.4.1. Caso o IGP-M da FGV sofra alterações decorrentes de novas disposições 
governamentais, será aplicado o índice indicado em substituição mediante acordo entre as partes 
do contrato. 
10.4.2. Quando pleiteado após o interstício de 01(um) ano de vigência do contrato, sua aplicação 
terá termo inicial da data de protocolo da solicitação de reajuste 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
11.1. Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento do presente CONTRATO 
constam do orçamento da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ – AL/AP DE 
2019, através do Programa de Trabalho N°. XXXXX.XXXX.XXXX.XX.XXX - Coordenação e Apoio 
das Ações Administrativas e Financeiras – RTU – 101,  Elemento de despesa: 3390.39.00.00 – 
Outros Serviços de Pessoa Jurídica – Elemento: 3390.39.20.00 – Manutenção e Conservação de 
bens móveis. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 
12.1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar a CONTRATANTE o plano de manutenções de 
veículos de acordo com os padrões estabelecidos pelo fabricante. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, contados da 
efetiva prestação dos serviços a garantia não poderá ser inferior a 06 (seis) meses ou 15.000 
km; 
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PARÁGRAFO SEGUNDO- Para o caso de peças, componentes e acessórios com garantia de 
fábrica, a periodicidade determinada pelo fabricante, não poderá ser inferior a 03 (três) meses 
ou 5.000 km, contados a partir da data de instalação no veículo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
13.1. A contratada terá o prazo máximo de 1(um) dia útil para atender a um chamado de 
assistência, contados a partir da data de solicitação. 
13.2. Iniciar os serviços em no máximo 02(dois) dias uteis após a solicitação e a conclusão em no 
máximo 15 (quinze) dias corridos. Esse prazo poderá ser prorrogado, se solicitado pela 
contratada formalmente justificando o atraso na conclusão dos serviços e após avaliação 
efetuada pela Divisão de Transporte. 
13.3. Nos casos de serviços a serem refeitos a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, dependendo do que irá se realizado e com previa autorização da Contratada. 
13.4. Os prazos de execução dos serviços somente poderão ser dilatados quando, porventura, 
não sejam encontradas no mercado local as peças e/ou materiais necessários à execução dos 
serviços. 
13.5. Para deferir as prorrogações e solicitações a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, 
deverá ser informada por escrito o motivo. 
13.6. A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução dos 
serviços, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de 
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, alheio à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições deste contrato, por fato ou ato de terceiros; 
13.7. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para execução do serviço, deverá ser 
encaminhada a CONTRATANTE, no horário de expediente normal de 2ª a 6ª feiras (exceto em 
dias de feriado, ponto facultativo ou em dias em que não haja expediente na ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, 01 (um) dia antes da data de vencimento do prazo de 
execução inicialmente estipulado, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
14.1. Caberá a fiscalização do contrato ao Chefe da Divisão de Transporte. Nos impedimentos 
e/ou afastamentos legais do fiscal titular, suas funções serão desempenhadas pelo substituto 
designado através de Portaria expedida pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá. 
14.2. A Administração poderá designar outro fiscal, quando conveniente, sendo comunicado 
formalmente à Contratada, sem necessidade de elaboração de termo aditivo. 
14.3. Ao fiscal do contrato competirá administrar a execução do mesmo, atestar a respectiva Nota 
Fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de 
quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer. 
14.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser 
solicitadas pelo Chefe da Divisão de Transporte, em tempo oportuno, à Secretaria de 
Administração, para a adoção das medidas que julgar convenientes. 
14.5. A ação de fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 
14.6. A fiscalização será exercida no interesse da contratante e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da empresa CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de 
seus agentes e/ou prepostos; 
14.7. O Fiscal do contrato verificará o cumprimento por parte da Contratada, das obrigações e 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, exigir as devidas comprovações dos pagamentos 
de salários, encargos e obrigações; 
14.8. Os motivos de rescisão do contrato são os estabelecidos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93, observado as sanções estabelecidas nos arts. 81 a 99 da mesma lei. 
14.9 Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela FISCALIZAÇÃO serão considerados 
como se fossem praticados pela Assembleia Legislativa do Estado Amapá.  
14.10. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  
15.1. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, caberá aplicar a Empresa vencedora, total ou parcialmente 
inadimplente, as sanções previstas no Decreto nº 5.459, de 31 de maio de 2005, na Lei nº 10.520 
de 17 de julho de 2002, Decreto Governamental nº 2.648 de 18 de junho de 2007 e 
subsidiariamente a Lei 8.666 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como 
quaisquer outros dispositivos legais, garantindo-se amplo direito de defesa. 
15.2. Sem prejuízo das cobranças de perdas e danos, pelo não cumprimento dos compromissos 
assumidos poderá ser aplicado às seguinte sanções a Empresa vencedora, cumulativamente, 
conforme o caso: 
a) A recusa pela contratada em entregar o objeto adjudicado, acarretará a multa de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor total da proposta. 
b) O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5% (zero virgula 
cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total 
que lhe foi adjudicado. 
c) O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará a contratada à multa de 10% (dez por 
cento), sobre o valor total da obrigação. 
d) Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02 e artigo 29 do Decreto Governamental 2648/07 o 
licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, e descredenciado do Sistema de Cadastro da Assembleia Legislativa nos casos de: 
- não celebrar o contrato ou não assinar a ata de registro de preços; 
- deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
- ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
- falhar ou fraudar na execução do contrato; 
- comporta-se de modo inidôneo; 
- cometer fraude fiscal. 
15.3. Caberá também a Assembleia Legislativa aplicar as sanções em Lei, as Empresas 
signatárias da Ata de Registro de Preços que se recusarem injustificadamente em aceitar ou 
retirar a nota de empenho (art. 64 da Lei nº 8.666/93 suas alterações) dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, conforme estabelecido em lei, a contar da notificação, podendo ser prorrogado 
por uma única vez, por igual período quando solicitado. 
15.4. As multas estipuladas nas alíneas anteriores deste item serão aplicadas nas demais 
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 
15.5. As multas referidas neste item serão descontadas do eventual pagamento devido pelo 
Contratante. 
15.6. A critério da Administração poderá ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando os atrasos na entrega dos materiais forem devidamente justificados pela empresa 
vencedor, e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável, para completa 
execução das obrigações assumidas. 
15.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas que não acarretam prejuízos  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBLOCAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
16.1 - Os serviços serão sempre prestados diretamente pela CONTRATADA, vedada a cessão ou 
caução a terceiros, das obrigações do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO:  
17.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 

haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA: 
18.1. A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente Contrato, estar plenamente 
habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a 
execução do contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias 
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ao perfeito cumprimento do seu objeto, preservando atualizados os seus dados cadastrais juntos 
aos registros competentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  
19.9. Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 
autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento 
do pleito. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:  
20.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, constituem 
motivos para rescisão do presente contrato a ocorrência de qualquer uma das situações previstas 
no art. 78 da Lei 8.666/93, podendo ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 
amigável ou judicial conforme dispõe o art. 79 do diploma citado. 
20.2  A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS CASO OMISSOS 
21.1 Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na lei 
nº 8.666, de 1993, na Lei 10.520 e demais normas aplicáveis, e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na lei nº 8.078, de 1990 – Código de defesa do Consumidor – e normas e 
princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
22.1. Poderão ser adicionados ao CONTRATO, novos veículos adquiridos ou transferidos para a 
Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, bem como poderão ser retirados do CONTRATO 
veículos inservíveis ou transferidos para outras instituições; 
22.2. Não há obrigatoriedade de que o veículo constante no CONTRATO, seja consertado na 
oficina da Contratada, quando este for objeto de acidente de trânsito. 
22.3. A CONTRATADA deverá repassar automaticamente todas as promoções, descontos ou 
facilidades oferecidas aos demais clientes, desde que sejam mais vantajosas que a constante 
sua proposta. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO:  
23.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Eletrônico da Assembleia 
Legislativa- DOEAL, conforme determina a legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO:  
Elegem as partes o foro da Comarca de Macapá, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e questões oriundas do presente contrato. 

E como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.                                                                                          

  Macapá-AP, XX de XXXX de 20xx 
 

CONTRATANTE:                XXXXXXXXXXXXXXXXX  
- Diretor Administrativo - AL/AP- 

 
CONTRATADA:                XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL 
TESTEMUNHAS: 
1)____________________________________ CPF. ___________________ 
2) ____________________________________ CPF. ____________________ 

 


