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TERMO DE REFERENCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria da Seguranga e Cidadania- SESEC

2. OBJETO: Prestagao dos servigos de implantagao, intermediagao e administragao de um sistema

informatizado e integrado, com utilizagao de cartao magnetico ou micro processado de

gerenciamento para manutengao preventiva e corretiva (mecanica em geral, eletricidade, funilaria,

pintura, incluindo aquisigao de pegas de reposigao) dos automoveis de passeios, vans, onibus e

maquinas que compoem a frota da Prefeitura Municipal de Sobral - CE, conforme especificagoes e

quantitativos constantes no Termo de Referenda, com fornecimento parcelado.

3. DA JUSTIFICATIVA:

3.1. A Secretaria da Seguranga e Cidadania do municipio de Sobral possui atualmente uma frota de

16 (dezesseis) veiculos de passeio, 02 (dois) caminhoes, 01 (um) micro-onibus e 17 (dezessete)

motocicletas. Os abastedmentos e manutengoes sao essenciais para o bom e correto

funcionamento dos veiculos voltados para o atendimento eficiente das missoes/tarefas do orgao em

suas locomogoes/deslocamentos operacionais e, considerando que o municipio nao dispoe de

recursos humanos, materiais nem estrutura fisica adequada para prover a manutengao e o

abastecimento de todos os seus veiculos, se faz nnecessarioo a contratagao de empresa para

suprir essa carencia.

Nesse sentido, visando maior controle e economia para o Municipio de Sobral, mostra-se

necessarioo a contratagao dos servigos de administragao e gerenciamento por meio de sistemas

informatizados com a utilizagao de cartao magnetico e/ou com chip em rede de postos

credenciados e, nos casos de manutengao, mediante procedimentos de autorizagao das Ordens de

Servigo no sistema de gestao de frotas da contratada em oficinas multimarcas, centres automotivos

e concessionaries, distribuidores de autopegas, pneus e baterias credenciados. A referida

contratagao proporcionara melhor controle a cargo do orgao que tera como limite o valor financeiro

estimado para possivel contratagao e o prego dos servigos que serao cadastrados no sistema de

gerenciamento pela SEGET considerarao parametros tendo como base os pregos minimos e

maximos para cada servigo contemplado em tabela de referenda.

Sendo assim a SEGET deu inicio a procedimento licitatorio Pregao Eletronico 042/2020 com Ata de

registro de pregos de forma coorporativa para futuras adesoes dos orgaos municipais, sendo que

tal procedimento foi questionado pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE e revogado pela

administragao.Dessa feita a Secretaria da Seguranga e Cidadania se viu sem alternativas, visto que

o contrato de servigos de manutengao da frota se encontra com saldo insuficiente para o restante

do exercicio. /
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Com isso nos vimos na necessidade de realizar a adesao a presente ata de registro de prepo

devido a urgencia na prestapao dos servipos de manutenpap preventiva nos veiculos vinculados a

frota da Secretaria da Seguranpa e Cidadania, nao sendo pbssivel aguardar por cerca de 06 (seis)

meses para finalizapao do novo certame licitatorio que estar sendo elaborado pela SEGET para

utilizapao das secretarias do municfpio de Sobral.

4. DAS ESPECIFICAQOES E QUANTITATIVOS
!ÿ

ITEM DESCRIQAO TAXA DE

ADMINISTRAQAO

VALOR TOTAL

ASER

ADERIDO

Prestapao dos servipos de implantap§o, intermediap§o e

administrapao de um sistema informatizado e integradd,

com utilizapao de cartao magndtico ou micro

processado de gerenciamento para manutenp§o

preventiva e corretiva (mecanica em geral, eletricidadej,

funilaria, pintura, incluindo aquisipao de pepas dd

reposipao) dos automdveis de passeios, vans, onibus e

maquinas que compoem a frota da Prefeitura Municipal

de Sobral-CE.

-0,50% R$ 298.500,001

5. DAS DOTAQOES ORgAMENTARIAS

5.1. As despesas decorrentes desta contratapao correrao pela fonte de recursos com a(s)

seguinte(s) dotapao(oes) orpamentaria(s):O

04.01.04.122.0064.2040.33903900.1.001.0000.00

04.01.04.122.0064.2040.33903900.1.630.0000.00

04.01.04.122.0065.2152.33903900.1.001.0000.00

Fonte de Recurso: Recursos Ordinarios e Recursos Vinculsidos ao Transito- Recursos Municipals.

6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

6.1. Quanto a execupao:

r J
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6.1.1.0 objeto contratual devera ser executado em conformidade com as especificagoes

estabelecidas neste instrumento, e nas condigoes previstas nos subitens seguintes:

6.1.1.1.A execugao do servigo sera feita mediante solicitagao da CONTRATANTE, de acordo com a

necessidade do servigo, prestados de forma imediata, e em locais apropriados.

6.1.1.2.A prestagao dos servigos sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta

responsavel por toda despesa decorrente do objeto da contratagao, comprometendo-se ainda

integralmente com eventuais danos causados.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentagao da nota

fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratagao, mediante credito em conta corrente

em nome da contratada, preferencialmente no Banco Itau.

7.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorregoes sera devolvida a contratada para as devidas

corregoes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comegara a fluir a partir da data de

apresentagao da nota fiscal/fatura corrigida.

7.2. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada em caso de descumprimento das

condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

7.3. E vedada a realizagao de pagamento antes da execugao do objeto ou se o mesmo nao estiver

de acordo com as especificagoes deste instrumento.

7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentagao dos seguintes

comprovantes:

O
7.4.1. Documentagao relativa a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de

Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

7.5. Toda a documentagao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer processo de

reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartorio. Caso esta documentagao tenha sido emitida

pela internet, so sera aceita apos a confirmagao de sua autenticidade.

8. DAS SANQOES E DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

8.1. Das sangoes

8.1.1. As sangoes administrativas previstas no caso de inadimplemento do contrato pela empresa

contratada sao as seguintes:
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a) Advertencia;

b) Multa de 10% (dez) por cento do valor global do contrato nao cumprido, no caso de sua nao

realizagao e/ou descumprimento de qualquer das clausulas contratuais.

c) Suspensao temporaria de participagoes em licitagoes promovidas com o municipio de Sobral e

impedimento de contratar com o mesmo por prazo de ate 02 (dois) anos.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto

perdurarem os motivos da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade.

8.2. Das penalidades

8.2.1. Em caso de inexecugao total ou parcial da prestagao do servigo contratado ou desobediencia

de alguma das clausulas contratuais, bem como de ocorrencia de atraso injustificado na execugao

do objeto deste Contrato, submeter-se-a a Contratada, sendo-lhe garantida plena defesa e

N, contraditorio, as seguintes penalidades:

I. Advertencia;

II. Multa, cumulativa ou nao com as demais sangoes, nas seguintes formas:

a) de 0,33% (zero virgula trinta e tres por cento) do valor total da nota de empenho, para cada dia

de atraso na entrega do servigo.

b) de 0,33% (zero virgula trinta e tres por cento) do valor remanescente da nota de empenho, em

qualquer hipotese de inexecugao parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.

c) de 0,33% (zero virgula trinta e tres por cento) do valor total da nota de empenho, em caso de

rescisao contratual por inadimplencia da contratada.

8.3. O contratado recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadagao Municipal (DAM),

podendo ser substituido por outro instrument legal, em nome do Orgao contratante. Caso n§o o

faga, sera cobrado pela via judicial.

'fv 8.4. Nenhuma sangao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditorio, na forma da lei.

9. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

9.1.0rganizar, manter e administrar rede de estabelecimentos, em todo o Estado do Ceara, que

aceite como forma de pagamento os cartoes eletronicos contratados, na quantidade necessaria

para melhor atendimento.

9.2. Garantir credenciamento de maior quantidade possivel de estabelecimentos.

9.3. Possuir Central de atendimento 24 h. (Vinte e quatro horas).

A
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9.4. Tanto na fase de implantapao como na fase de operapao, treinar os portadores dos

instrumentos perifericos do sistema destinados aos veiculos, bem como orienta-los quanto a correta

utilizapao dos mesmos, a fim de que sua finalidade nao seja desvirtuada.

9.5. Efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, os pagamentos devidos aos estabelecimentos

com os quais mantem convenios.

9.6. Sempre que houver necessidade a empresa que prestara os servipos objeto desse Termo de

Referenda devera ampliar e disponibilizar a rede de oficinas credenciadas, incluindo outras

localidades, mediante solicitapao justificada da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.

9.7. Tomar providencias imediatas para sanar problemas oriundos da utilizapao dos servipos

prestados pelos estabelecimentos credenciados.

9.8. Fornecer sem onus para a contratante a primeira via dos cartoes eletronicos.

9.9. Atender prontamente quaisquer exigences do Gestor do Contrato, inerente ao objeto da

contratapao.

9.10. Manter, durante toda a execupao do Contrato, as condipoes de habilitapao e qualificapao

exigidas, sob pena de multa e rescisao contratual.

9.11. Prestar os servipos objetos da presente licitapao, obedecendo as disposipoes legais e

regulamentos pertinentes

9.12. Indicar preposto, informando telefone fixo.telefone celular e e-mail para contato com a

CONTRATADA, comunicando qualquer alterapao que venha a ocorrer nesses dados.

9.13. Manter atualizada a relapao das oficinas com as quais mantenha convenio.r\

9.14. Providenciar a imediata correpao das deficiencias apontadas pela CONTRATANTE,quanto

aos servipos contratados.

9 15. Emitir relatorios mensais, que permitam a administrapao e o gerenciamento do objeto do

contrato.

9.16. Apresentar Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, cletalhando o valor total das pepas adquiridas e

dos servipos prestados no periodo.

9.17. A CONTRATADA devera implantar o sistema de gerenciamento no prazo maximo de 20

(vinte) dias, contados a partir da publicapao no Diario Oficial .

devera disponibilizar urn meio que viabilize os servipos.

Nesse periodo, a contratada

U-
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9.18. A contratada devera possuir oficinas credenciadas obrigatoriamente nas cidades de Sobral-

Ceara e Fortaleza- Ceara.

9.19. Quando necessario, os veiculos serao reparados em estabelecimentos credenciados pela

CONTRATADA em outros Municipios e Estados.

9.20. Rede de oficinas mecanicas equipadas para aceitar transagoes do sistema tecnologico da

contratante.

9.21. A contratada devera fiscalizar os servigos prestados pela rede credenciada objetivando

garantir um nlvel satisfatorio de qualidade, compreendendo a disponibilizagao dos equipamentos,

horarios de funcionamento, presteza no atendimento e etc.

10. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

10.1. Efetuar o pagamento devido a Contratada, pela execugao dos servigos prestados, nos termos

e prazos contratualmente previstos, apos terem sido devidamente atestados pelo fiscal do contrato,

de acordo com a norma de contratagao.

10.2. Prestar a Contratada, todas as informagoes necessarias, quando solicitadas por escrito, e

prazo nao superior a 10 dias, exceto em casos devidamente justificados.

10.3.Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ou materiais entregues em desacordo com as

obrigagoes assumidas pela CONTRATADA.

10.4. Conferir se os servigos foram efetuados a contento,

10.5. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das obrigagoes

contratuais.

10.6. Exercer acompanhamento e fiscalizagao da eficaz e eficiente execugao do contrato, cuidando

de que a contratada de fiel cumprimento aos termos ajustados.

10.7. Acompanhar e fiscalizar a execugao deste contrato, sob os aspectos quantitativos e

qualitativos, por meio de servidor (es), especialmente designado (s) que anotara (ao) em registro

proprio, todas as falhas detectadas, comunicando a contratada as ocorrencias de quais quer fatos

que, ao seu criterio, exijam medidas corretivas por parte daquela.

10.8. Fornecer a relagao dos veiculos da contratante, autorizados para utilizar os servigos.

V
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10.9. Dar conhecimento das condigoes deste Termo de Referenda aos portadores dos referidos

instrumentos perifericos do sistema destinado aos velculos, bem como orienta-los a correta

utilizagao dos mesmos, a fim de que a sua finalidade nao seja desvirtuada.

10.10. Estabelecer para cada veiculo credenciado um limite de valor, que nao podera ser

ultrapassado sem autorizagao expressa da autoridade competente designada.

10.11. Fornecer a contratada no prazo legal de 10 (dez) dias corridos, a partir da assinatura do

contrato, e manter atualizado o cadastro completo dos velculos, motoristas e condutores

autorizados, contendo todos os dados necessarios ao seu registro, como: tipos das frotas (propria,

terceiros, locada); numero das frotas; placas; chassis; marcas; motorizagao; capacidade de carga;

combustlvel (gasolina, diesel, etanol); lotagao( orgao, cidade) , matrlcula do servidor ou orgao

responsavel pelo veiculo; hodometro, nomes, matrlcula e lotagao dos motoristas autorizados.

r"N
10.12. Promover o cadastramento dos funcionarios que terao acesso ao sistema, em dois nlveis; o

de administrador/fiscal (com poderes de alteragao de limite de credito) e o usuario (apenas com

acesso a relatorios), bem como responsabilizar-se pela troca de senha dos mesmos, caso haja

desligamento, ferias ou troca de departamentos.

10.13. No caso de extravio ou danos ao cartao eletronico destinado ao veiculo, requerer a licitante

vencedora a emissao de um novo cartao para o respectivo veiculo.

10.14. Providenciar o cancelamento definitivo dos cartoes destinados aos velculos, em caso de

alienagao ou retirada, dos mesmos das frotas de velculos credenciados, devolvendo os cartoes a

licitante vencedora no prazo de 05 (cinco) dias

10.15. Devolver a contratada legal, o protocolo de entrega dos cartoes destinados aos velculos, sob

pena de responder por quaisquer reclamagoes e/ou agoes oriundas da utilizagao indevida dos

mesmos.

10.16. Remanejar e/ou incrementar creditos em cada cartao do sistema destinado ao veiculo.

10.17. Notificar a contratada, por escrito, da ocorrencia de eventuais imperfeigoes na execugao dos

servigos, fixando prazo para a sua corregao.

10.18. Comunicar a contratada as alteragoes que venham a ocorrer na frota, tais como, inclusao ou

exclusao de velculos.

10.19. Assegura-se de que os pregos contratados estao compatlveis com aqueles praticados no

mercado pelas demais prestadoras de servigos, objeto da contratagao, de forma a garantir que

aqueles continuem a ser os mais vantajosos para a administragao.
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11. DA FISCALIZAQAO

11.1. A execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a). Francisco Sousa

Farias Junior, Gerente da Celula de Logistica e Projetos da Secretaria da Seguranga e

Cidadania da cidade de Sobral, matricula: 8164, designado para este fim pela contratante, de

acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993, doravante denominado

simplesmente de GESTOR.

12. PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUQAO DO CONTRATO

12.1. O prazo de vigencia e de execugao do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da

sua assinatura, na forma do paragrafo unico, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.

12.2. A publicagao resumida do instrumento de contrato dar-se-a na forma do paragrafo unico, do

/'“S' art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.

12.4. O prazo de execugao podera ser prorrogado nos termos do § 1° do art. 57 da Lei Federal n°

8.666/1993.

13. ANEXOS

ANEXO A- VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANQA E

CIDADANIA

Sobral/CE, Ol de de 2020.

Joao Paulo Menezes Costa

Coordenadoria Administrativo-Financeira

De Acordo:

FrancisccÿErl|fnj HVIatoso de Almeida

Secretario de'Seguranga e Cidadania

•00*
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ANEXO A

VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DA SEGURANQA E CIDADANIA

Marca Modelo Ano Placa

FIAT TORO FREEDOM MT D4 2017 PNW-4517

FIAT TORO FREEDOM MT D4 2017 PNW-4527

HILARIO ITH 2/100 2018 GRP-3131

HONDA XRE 300 2013 ORP-3695

HONDA PND 1785XRE 300 2018

HONDA XRE 300 2018 PND-2145

HONDA XRE 300 PND-18652018

HONDA XRE 300 2018 PND-2085

HONDA 2018XRE 300 PND-1875

HONDA XRE 300 2018 PND-1895

HONDA PND-2135XRE 300 2018

HONDA XRE 300 2018 PND-2155

XRE 300HONDA 2018 PND-1825

HONDA XRE 300 2018 PND-1805

HONDA XRE 300 2018 PND-2185

HONDA XRE 300 2018 PND-1885

HONDA ORP-37052013XRE 300

HONDA XRE 300 2018 PND-2045

HONDA 2013XRE 300 ORP-3675

0-
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HONDA XRE 300 2013 ORP-3665

MARCOPOLO VOLARE W7 ON 2013 OSI-4005

MERCEDEZ BENZ710 2001 HUZ-9545

MITSUBISHI L200 TRITON 3.2 DIESEL2012 OIE-4888

RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2018 PNM-2139

RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2018 PNM-2199

RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2018 PNC-3704

DUSTER 1.6 E 4X2RENAULT PNM-21592018

RENAULT DUSTER 1.6 E 4X3 2018 PNM-2189

DUSTER 1.6 E 4X3 PNM-2169RENAULT 2018

2018RENAULT DUSTER 1.6 E 4X3 PNC-3694

TOYOTA 2019 PNZ-4964ETIOS

TOYOTA ETIOS 2019 PNZ-4934

TOYOTA PNZ-4924ETIOS 2019

VOLKSWAGEN GOL 2013 OSP-7154

VOLKSWAGEN 2019GOL POO-0255n
VOLKSWAGEN GOL 2019 POO-0765

VOLKSWAGEN GOL PNW5C332020

VOLKSWAGEN GOL TL MC 2016 PMI-9025

REBOQUE REBOQUE 2001 HXI-1128

OBSERVAQAO: A LISTA DOS VEICULOS ESPECIFICADOS NESTE ANEXO ESTA SUJEITA A

ALTERAQOES COMO AMPLIAQAO OU REDUQAO DA FROTA DE ACORDO COM A

NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. o°


