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EDITAL OFICIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO –  N.º 25/2019 
 

 

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, doravante denominada de DPE/AM, torna público que 

realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na forma da Lei 

Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decreto Estadual n.º 28.182/2008, Decreto 

Estadual n.º 24.818/2005, Decreto Estadual n.º 21.178/2000, Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e 

subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e legislação pertinente e pelas condições previstas neste 

Edital e seus Anexos. 

 

1. DA SESSÃO 

 

DATA: 03/10/2019 

HORA: 10:00h (horário de Brasília/DF) / 09:00h (horário de Manaus/AM) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

UASG: 926430 

 

1.1. Prazo para envio de Proposta: DA DATA DA LIBERAÇÃO DO EDITAL NO COMPRASNET, ATÉ O 

HORÁRIO LIMITE DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA.  

1.2. O aviso da licitação será publicado no Diário Eletrônico da DPE/AM, Jornal do Comércio e no 

Comprasnet – www.comprasgovernamentais.gov.br. 

1.3. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidas no endereço eletrônico: 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. A presente licitação tem como objeto Contratação de meio regular de transporte, legalmente apto, 

para atender defensores, servidores, estagiários e colaboradores a serviço da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas (DPE/AM), na cidade de Manaus, através de empresa, cooperativa de táxi ou 

serviço de transporte individual privado de passageiros (UBER, 99 e outras), por meio de solução 

tecnológica para operação e gestão do serviço em tempo real, via aplicativos web e mobile, conforme 

especificações e condições definidas no Termo de Referência deste edital. 

2.3. Em caso de discordância existente entre as especificações e/ou condições do objeto descritas no 

Comprasnet e as estabelecidas neste edital, prevalecerão as últimas. 

 

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 

Contratação de meio regular de transporte, 

legalmente apto, para atender defensores, 

servidores, estagiários e colaboradores a 

serviço da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas (DPE/AM), na cidade de 

Manaus, através de empresa, cooperativa 

de táxi ou serviço de transporte individual 

privado de passageiros (UBER, 99 e 

outras), por meio de solução tecnológica 

para operação e gestão do serviço em 

tempo real, via aplicativos web e mobile. 

    KM 20.214  R$ 3,80 76.813,20 

 

3.2. O valor de estimativa de quilometragem anual e o valor de referência do quilômetro rodado 

apresentados foram arredondados devido a limitações do sistema Comprasnet utilizado no procedimento 

licitatório. 

3.3. O cálculo da quilometragem e do valor unitário encontram-se descritos no item 12 do Termo de 

Referência, Anexo I desse edital.   

, 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste pregão, quando efetivada, deverá recair por conta 

dos recursos específicos consignados no orçamento do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS. Programa 14.122.0001.2001.001, Fonte 100, Natureza da Despesa 339033. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar deste pregão quaisquer empresas que explorem ramo de atividade compatível ao 

objeto licitado, legalmente constituídos, desde que atendam às condições exigidas deste Edital e seus 

anexos, inclusive quanto à documentação exigida. 

5.2. Os interessados deverão estar devidamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico (Comprasnet) provido pela Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por meio do 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br 

5.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste pregão deverão dispor de 

chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito 

do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 
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órgão promotor da licitação (DPE/AM) responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto n.º 5.450/05). 

5.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução dos serviços: 

a) empresa suspensa de participar de licitação e/ou impedida de contratar com qualquer órgão da 

Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada, conforme art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666, de 

1993; 

b) empresa que, por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea ou punida com suspensão por órgão 

da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, desde que 

o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado nos bancos de dados oficiais (SICAF e/ou 

outros), conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, consoante art. 87, IV, da Lei 8.666/93; 

c) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

d) empresa que esteja em regime de falência, concordata, recuperação extrajudicial e judicial (conforme 

Lei n.º 11.101/05), fusão, cisão, concordata, incorporação, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 

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

e) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico comum; 

f) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Termo de Referência ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

g) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 8.666, de 1993. 

 

6. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

6.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física 

ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, mediante petição a ser enviada, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o endereço eletrônico 

licitacao@defensoria.am.gov.br no horário de expediente da DPE/AM, das 08h00 às 14h00, consoante 

estabelece o art. 18 do Decreto n.º 5.450/05.  

6.2. O pedido de impugnação e esclarecimento deverá conter, de forma clara e explícita, as seguintes 

informações: 

6.2.1. Número do pregão eletrônico; 

6.2.2. Nome da Empresa; 

6.2.3. Razões da impugnação e/ou esclarecimento; 

6.2.4. Nome do signatário da impugnação; 

6.2.5. Dados da empresa impugnante. 

6.3. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 
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6.4. Acolhida a impugnação ou determinada as providências requeridas, será designada nova data para 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas, de acordo com o art. 20 do Decreto n.º 5.450/05. 

6.5. Não será reconhecida a impugnação quando vencido o prazo de interposição. 

6.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao ato convocatório deverão ser enviados ao  

pregoeiro, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@defensoria.am.gov.br, no horário de expediente da 

DPE/AM, das 08h00 às 14h00, conforme dispõe o art. 19. do Decreto n.º 5.450/05. 

6.7. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados 

no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br, no link: Gestor Público/Consultas/Compras 

Governamentais/Pregões/Agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no 

menu principal, no link: “visualizar impugnações /esclarecimentos/avisos”. 

6.8. O pedido de esclarecimento e impugnação feito tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 

participar do pregão até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

6.9. A impugnação ou esclarecimentos aos termos do instrumento convocatório, ainda que tempestivos, não 

terão efeito suspensivo. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1. Para a elaboração de proposta de preços, a proponente deverá lançar o menor valor por quilômetro 

rodado. Considerando o preço de referência de R$ 3,80 apresentado no item 12.7 do termo de referência. 

7.2. Será admitida a utilização de quaisquer soluções que não utilizem como medição o preço fixo por 

quilômetro rodado, como é o caso de tarifa dinâmica, por exemplo, bem como serão admitidas quaisquer 

formas de composição do preço, inclusive com bandeirada, tarifa fixa da bandeira 1 e 2, valor de hora 

parada e outros. 

7.3. O valor unitário de cada viagem a ser faturado ao final de cada mês deverá ser igual ou inferior à 

cobrança da corrida pelo preço por quilômetro contratado. 

7.4. Deverá ser aplicado, no caso de práticas como o preço dinâmico, eventual cobrança de menor valor por 

quilômetro rodado do que aquele definido na proposta da CONTRATADA, em função de tarifas 

promocionais e descontos específicos advindos de datas e horários que a CONTRATADA adotar em seu 

modelo de negócio.  

7.5. Acompanha este edital o modelo de proposta de preços, Anexo II do edital, que o licitante preencherá 

em uma via devidamente datada e assinada, contendo seus dados cadastrais tais como: razão social, nome 

fantasia, CNPJ, endereço, nome, telefones e e-mail para contato, inclusive bancários, bem como os preços   

unitários e total. 

7.6. A licitante deverá obrigatoriamente apresentar a proposta de preços, devidamente preenchida com os 

seus respectivos valores corretos e assinada, sob pena de desclassificação até a data e horário marcados 

para abertura da sessão quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas. 
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7.7. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o menor valor para os 

itens cotados. 

7.8. Na proposta registrada no sistema, não deverá conter qualquer elemento que possa identificar o 

licitante, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital. 

7.9. As propostas registradas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e, até a abertura da sessão, o 

licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 

7.10. O pregoeiro avaliará a aceitabilidade das propostas enviadas pelo sistema eletrônico, verificando a 

compatibilidade do preço cotado e a perfeita consonância com as especificações de fornecimento do objeto 

detalhados no presente edital e seus anexos, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos neste instrumento. 

7.11. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

7.12. Não serão aceitas especificações que não contenham as informações necessárias à perfeita 

caracterização do objeto e suas especificidades, bem como especificações vagas, incompletas ou que 

contenham apenas a expressão: “CONFORME EDITAL”, sendo sumariamente rejeitadas. 

7.13. Não é permitida a cotação de quantidade inferior àquela constante no Termo de Referência. 

7.14. O descumprimento acarretará a desclassificação da empresa no certame. 

7.15. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.16. As propostas, salvo disposição em contrário, terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data 

de abertura da sessão pública. 

7.17. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a 

sessão pública.   

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na data e na hora 

indicada no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, horário de 

Brasília/DF. 

8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. (art. 13, IV do Decreto n.º 5.450/05). 

8.4. Da abertura até o encerramento do certame, não será aceita nenhuma documentação por 

intermédio de correio eletrônico e/ou entregue no protocolo da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas. 
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9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

9.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase de lances, quando então as licitantes poderão 

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente 

informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

9.1.1. Durante a etapa dos lances não será possível a identificação dos participantes, nem dos autores dos 

menores lances. 

9.1.2. No transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, o valor do menor lance 

registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

9.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema. 

9.3. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá o lance que for registrado em primeiro lugar. 

9.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 

total responsabilidade dos licitantes. 

9.5. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

9.6. A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante aviso de seu fechamento iminente 

dos lances, enviado às licitantes por meio do sistema eletrônico, após o que os itens entrarão em status de 

encerramento aleatório, cabendo ao sistema o encerramento definitivo no intervalo de 1 (um) a 30 (trinta) 

minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.7. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta do licitante melhor classificado, conforme o art. 10, Decreto n.º 7.892/13. 

9.7.1. A apresentação de novas propostas na forma do item anterior não prejudicará o resultado do certame 

em relação ao licitante melhor classificado, conforme o art. 10, parágrafo único do Decreto n.º 7.892/13. 

9.8. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

9.8.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos participantes no endereço eletrônico 

utilizado para divulgação. 

 

10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

10.1. Após a fase de lances ou no decorrer da fase de aceitabilidade, conforme o caso, classificando-se em 

primeiro lugar empresa de grande ou médio porte e existindo proposta de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou equiparada que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta melhor 

classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

10.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 

(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, 

obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências 
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habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste 

pregão; 

10.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na 

forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que 

porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

10.1.3. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlado 

exclusivamente pelo sistema Comprasnet, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar 

n.º 123/2006. 

10.2. Na hipótese de não contratação, nos termos previstos nos itens anteriores, o procedimento licitatório 

prossegue com os demais licitantes. 

10.3. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. (art. 42 da Lei Complementar n.º 

123/06). 

10.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. (art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06). 

10.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da DPE/AM, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

10.4.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas instrumento, sendo facultado a DPE/AM convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

10.5. As sociedades cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 

2007, equiparam-se às microempresas e empresas de pequeno porte, no que concerne ao disposto nos 

Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da Lei Complementar n.º 123/2006. 

 

11. DA NEGOCIAÇÃO 

 

11.1. O pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 

lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 

11.2. A negociação será realizada através do chat do Sistema Comprasnet, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

 

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
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12.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a 

proposta melhor classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à 

compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 

12.2. O pregoeiro poderá solicitar pareceres técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do DPE/AM ou, 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

12.3. Para efeito de aceitabilidade da menor proposta ou menor lance, considera-se manifestamente 

inexequível, aquele que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da 

contratação. 

12.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, que comprove a exequibilidade 

da proposta, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para 

tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.5. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

12.6. O Pregoeiro poderá solicitar a correção e/ou ajuste nas propostas de preço para fins de análise quanto 

a aceitabilidade das referidas. 

12.7. Se a proposta, não for aceita, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, 

verificando sua aceitabilidade. 

12.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital. 

12.9. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado, exceto quando devidamente justificados. 

12.10. O licitante detentor do melhor lance será convocado no sistema, pelo Pregoeiro para o envio da 

proposta de preços, das declarações e de todos os documentos exigidos para habilitação conforme o edital. 

A documentação deverá ser imediatamente encaminhada por intermédio do Sistema Eletrônico, no prazo 

máximo de 02 (duas) horas contados a partir da convocação comunicada pelo Sistema Comprasnet 

ao licitante por intermédio do chat ou, quando prejudicada essa funcionalidade, solicitada e justificada 

pelo licitante, e autorizado pelo Pregoeiro, por meio do fac-símile n. (92) 3631-0355/ (92) 98452-6282, bem 

como por meio do correio eletrônico licitacao@defensoria.am.gov.br. 

12.11. O licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula, 

será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

13. DAS DECLARAÇÕES 

 

13.1. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e de acordo com 

as condições contidas no edital e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

instrumento convocatório. 

13.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que até a presente data, 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

13.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que elaborou de maneira 

independente sua proposta de preço para participar desta licitação. 
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13.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não 

possui em seu quadro de pessoal e nem utilizará, sob qualquer pretexto, empregados com idade menor de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

13.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do art. 3º da LC n.º 123/2006, para fazer jus aos 

benefícios previstos nessa lei. 

13.6. O licitante melhor classificado que não observar as exigências constantes nos itens 13.1, 13.2, 13.3,    

13.4 e 13.5 deverá encaminhar, conforme o item 12.10 deste edital, as declarações abaixo relacionadas: 

a) Declaração conjunta de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração 

pública e inexistência de funcionário menor, conforme o anexo V do edital. 

b) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme o anexo III do edital. 

c) Declaração de ciência de cumprimento de requisitos de habilitação, conforme o anexo VI do edital. 

d) Declaração de Qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, consoante disposições da 

LC N.º 123/2006, conforme o anexo VIII do edital. 

13.7. Declaração de que, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO 

AMAZONAS – SEFAZ-AM, obriga-se a efetuar o referido cadastramento, conforme o anexo VII do edital. 

13.8. A declaração falsa sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital e nas demais 

legislações pertinentes. 

 

14. DA HABILITAÇÃO 

 

14.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial), nos documentos 

por ele abrangidos, dispensada a apresentação física dos mesmos e da documentação complementar 

especificada neste Edital. 

14.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar 

documentos que supram tais exigências. 

14.3. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que 

por sua natureza, não contenham validade, e deverão ser apresentados em original e cópia, para serem 

autenticados pelo membro da Comissão de Licitação, conforme Art. 3º, II da Lei 13.726/2018, no horário de 

expediente 08h00 às 14h00, na Comissão de Licitação da DPE/AM, situada Rua Maceió, n.º 307, Nossa 

Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP.: 69053-135. 

14.3.1. Na impossibilidade de apresentação de documentos conforme previsto no item 14.3, devem ser 

enviadas cópias autenticadas em cartório. 

14.4. Para fins de habilitação dos licitantes, será exigida as declarações do item 13 do edital e seus subitens 

e as seguintes documentações de habilitação nesta licitação: 

14.4.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, em se tratando de empresário individual. 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades 

empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de 

eleição de seus administradores. 

c) Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado no cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício, para as sociedades simples e demais 

entidades. 

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) Os documentos relativos à Habilitação Jurídica deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

14.4.2. Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em validade na data prevista 

para abertura da licitação. 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

c) Prova da regularidade para com a Fazenda Federal através de certidões expedidas pelos órgãos 

competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de: 

c.1. Certidão de quitação de tributos federais, neles abrangidas as contribuições sociais, administrados pela 

Secretaria da Receita Federal; 

c.2. Certidão quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional – Ministério 

da Fazenda. 

d) Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, através de certidões expedidas 

pelos órgãos competentes, quando for o caso, e que estejam dentro do prazo de validade expresso na 

própria certidão, composta de: 

d.1. Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 

d.2. Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber. 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, representada pelo 

Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos 

ebncargos sociais instituídos por lei, admitindo-se a apresentação de certidão emitida via INTERNET, em 

validade. 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Lei 

n.º 12.440, de 07 de julho de 2011) 

14.4.3. Os licitantes que estiverem com sua Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal, Regularidade 

Fiscal Estadual/Municipal válida, atualizada e em validade no SICAF, será dispensado o envio das 

certidões solicitadas do item 14.4.2 alínea 'c' a 'f'. 

14.4.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

14.4.4.1. Os documentos exigidos para a habilitação deverão ser: 
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a) Apresentação do Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional, expedido por Pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação. 

a.1. No caso de pessoa jurídica de direito público, o atestado ou certidão deverá ser assinado pelo 

responsável do setor competente do órgão; 

a.2. No caso de pessoa jurídica de direito privado, o atestado deverá conter dados suficientes para 

identificação civil do declarante, com referência ao cargo/função que ocupa na empresa; 

a.3. O licitante poderá apresentar tantos atestados de aptidão técnica quanto julgar necessários para 

comprovar que já forneceu ou fornece o objeto compatível com o objeto desta licitação, destacando-se a 

necessidade desse atestado demonstrar que o interessado forneceu ou fornece o objeto solicitado com as 

características equivalentes ou superiores ao exigido no Termo de Referência.  

b) A DPE/AM poderá realizar diligência na empresa vencedora e na empresa ou órgão que fornecer o 

atestado de capacidade técnica para averiguar a veracidade das informações prestadas, podendo o(s) 

envolvido(s) responder(em) administrativa, civil e penalmente pelas informações prestadas. Na diligência 

poderão ser solicitados documentos tais como contratos, ordens de serviços, notas fiscais e outros que 

comprovem a quantidade fornecida e especificações declaradas no atestado fornecido. 

c) A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, conforme este edital, tendo em vista as 

características do objeto, será motivo de inabilitação, mediante decisão do Pregoeiro. 

14.4.5. Relativos à Qualificação Econômica Financeira: 

14.4.5.1. Deverá ser comprovada mediante: 

a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei n.º 11.101/05), expedida pela 

Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante, 

expedida até 90 (noventa) dias antes da sessão de abertura desta licitação. 

b) Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis da licitante, do último exercício social, já  

exigíveis, e apresentados na forma da lei, 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 de preços exigidos neste Edital. Em caso de empresa constituída como 

Sociedade Anônima, deverá, obrigatoriamente, comprovar que o Balanço Patrimonial está arquivado na 

Junta Comercial da Sede ou Domicílio da licitante, conforme art. 289, § 5º, da Lei n.º 6.404/76. 

b.1. A comprovação da boa situação de liquidez será feita através da demonstração, com base no balanço e 

através de memória de cálculo assinada por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade, de que atende ao seguinte índice financeiro: 

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

ILG =    ------------------------------------------------------------------------------------------ = OU >1 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
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b.2. No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a exigência da alínea ‘a’ será atendida 

mediante apresentação do Balanço de Abertura e Demonstrações Contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade. 

b.3. A Comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção do índice de 

Solvência Geral (SG) igual ou maior a 1 (um), calculado e demonstrado pela licitante, por meio da seguinte 

fórmula: 

ATIVO TOTAL 

SG =      ------------------------------------------------------------------------------- = OU >1 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

             

b.4. A demonstração referida no item b.1. desta Seção, deverá ser assinada pelo representante legal 

da empresa e por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC.  

b.5. Deverá comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados 

no Balanço Patrimonial ou pelo SICAF, for igual ou inferior a 1, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Lei 

8.666/93. 

14.5. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, 

com o nº do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue: 

14.5.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

14.5.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, 

pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

14.6. Disposições gerais sobre Habilitação: 

14.6.1. A aceitação de certidões emitidas via internet ficará sujeita à confirmação de sua validade mediante 

consulta on-line ao cadastro emissor respectivo. 

14.6.2. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

 

15. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL REMETIDA ELETRONICAMENTE 

DURANTE O CERTAME 

 

15.1. Todos os documentos enviados eletronicamente deverão ser encaminhados para a Comissão de 

Licitação da DPE/AM, conforme itens 14.3 e 14.3.1, devidamente assinados pelo representante legal, no 

prazo de 03 (três) dias úteis, subsequentes à comunicação feita pelo pregoeiro, podendo ser prorrogado, 

pelo pregoeiro, por igual período. 

15.2. Em caso de licitante vencedor sediado fora da cidade de Manaus, cujo envio de documentos e 

demais solicitações ensejem utilização de serviços postais, será obrigatória a apresentação de cópia do 
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comprovante de envio dos itens solicitados, como forma de confirmação do atendimento aos prazos 

previstos em cada subitem. 

15.2.1. O comprovante poderá ser enviado por meio de aparelho de fac-símile, através do telefone (92) 

3631-0355 ou, ainda, digitalizado e enviado pelo e-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br. 

15.2.2. O descumprimento dos prazos para envio dos documentos ou demais solicitações, sem 

apresentação de justificativa, ensejará a desclassificação da empresa licitante, sem prejuízo das sanções 

cabíveis. 

 

16. DO RECURSO 

 

16.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo máximo de 30 (trinta) minutos, durante o qual, 

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, 

manifestar sua intenção de recurso, conforme orientações do sistema Comprasnet, indicando contra qual 

decisão pretende recorrer e por qual motivo, em campo próprio do sistema.  

16.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante no prazo estabelecido, importará a 

decadência do direito ao recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à licitante declarada 

vencedora. 

16.1.2. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação do 

licitante. 

16.1.3. A alegação de preço inexequível por parte de um dos licitantes com relação à proposta de preços de 

outro licitante deverá ser devidamente comprovada, sob pena de não reconhecimento do recurso interposto. 

16.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a em campo 

próprio do sistema. 

16.3. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo 

próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para apresentar contrarrazões também via sistema eletrônico, em igual prazo, que começará a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

16.4. Os recursos deverão ser interpostos somente por intermédio do sistema Comprasnet, bem como 

as contrarrazões e o julgamento do pregoeiro, conforme prazos da legislação vigente. 

16.5. Quando o prazo de interposição de Recursos Administrativos ou de Contrarrazões terminar em dia 

não útil, o prazo final será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 

16.6. Findo o prazo da contrarrazão, o recurso será julgado pelo pregoeiro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

16.7. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão. 

16.8. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, 

devendo a decisão mencioná-los expressamente, cabendo à autoridade competente designar dia, hora e 

lugar para repetição dos atos, se for o caso. 

16.9. A interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo implica suspensão da fluência do 

prazo de validade das propostas. 
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16.10. O não oferecimento de razões no prazo deste edital fará deserto o recurso. 

16.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão 

de Licitação da DPE/AM, situada Rua Maceió, n.º 307, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, no horário 

de funcionamento DPE/AM, das 08h00 às 14h00. 

 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que 

a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

17.2. A homologação deste Pregão compete ao Ordenador de Despesas da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas. 

 

18. DA GARANTIA 

  

18.1. Da garantia do contrato: 

18.1.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 

indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA apresentará garantia de 5% 

(cinco) por cento do valor total do contrato em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 

8.666/1993, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a data da sua assinatura, prorrogáveis por igual 

período, a critério da CONTRATANTE. 

18.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o limite de 2% (dois por 

cento). 

18.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e 

II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.1.3.  A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não Adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou Dolo durante a execução do 

contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

CONTRATADA. 

18.1.4. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela 

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

18.1.5. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-se válida até 03 

(três) meses após o término deste Contrato 

19. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO, COOPERATIVAS E 
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SUBCONTRATAÇÃO: 

 

19.1. Será permitida a participação de empresas em consórcio, considerando que o objeto em tela é uma 

inovação, ao menos tecnológica, do modelo de transporte de pessoas em uso pela Administração Pública, 

possuindo o intuito de ampliar a competitividade, bem como mitigar os riscos contratando mais de uma 

empresa, a participação de consórcio de empresas justifica-se como medida adequada. 

19.2. Com relação a participação de empresas em consórcio, deverá ser observado o que dispõe o art. 33 

da lei nº 8.666/93. 

19.3. Será permitida a participação de sociedades cooperativas, em acordo ao que consta da súmula 281 

do TCU. 

19.4. A CONTRATADA poderá subcontratar o desenvolvimento do aplicativo web e mobile, por não ser 

considerado a parcela de maior relevância e valor significativo do objeto, conforme art. 72 da Lei 8.666/93. 

 

20. DA FISCALIZAÇÃO 

 

20.1. A execução e o controle dos serviços serão acompanhados por servidor previamente designado pela 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, que deverá atestar 

a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da 

Lei nº 4.320/1964; 

20.2. Aos servidores investidos na função de fiscal competem: 

20.2.1. Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando todas as 

ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos constatados; 

20.2.2. Receber, acolher e atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta 

prestação dos serviços, para fins de pagamento; 

20.2.3. Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidades, bem como efetuar as 

glosas na Nota Fiscal/Fatura, ou documento fiscal competente e legal; 

20.2.4. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e 

descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das 

sanções cabíveis, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa; 

20.2.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal deverão ser solicitadas ao 

seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

20.3. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização do 

Contrato, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas pelo CONTRATANTE; 

20.4. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização do Contrato durante a execução do objeto 

contratado não poderá ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestação dos 

serviços; 

20.5. A Fiscalização do Contrato será exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE e não exclui, nem 

reduz, a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade; 
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21. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

21.1. Os serviços de transporte a serem prestados são de deslocamento de defensores, servidores, 

estagiários e colaboradores terceirizados a serviço da Defensoria Pública do Estado do Amazonas entre a 

Sede Administrativa, as diversas unidades descentralizadas e outros destinos na cidade de Manaus, 

sempre a bem do serviço público e em uso estrito nas atividades de interesse da Administração. 

21.2. Os serviços serão solicitados, preferencialmente, através de aplicativo de celular, utilizado pelos 

usuários, visando à realização do serviço de transporte de pessoas. 

21.3. Os usuários do serviço de transporte realizarão as chamadas, sendo acolhidos, no prazo máximo de 

15 (quinze) minutos, pelo veículo e motorista mais próximos que não estejam prestando o serviço no 

momento, ou não estejam em deslocamento para realização de outro atendimento, cabendo à 

CONTRATADA a gestão mais adequada para viabilizar os atendimentos no menor prazo possível. 

21.3.1. Está permitido o atendimento de mais de um chamado simultaneamente pelo mesmo motorista, 

desde que:  

a) O local de origem seja o mesmo;  

b) O local de destino seja o mesmo;  

c) Os horários de acolhimento sejam próximos em, no máximo, 15 (quinze) minutos;  

d) Ocorra consulta prévia ao usuário que houver realizado o primeiro chamado e haja sua respectiva 

anuência à “carona”. 

21.3.2. Deverá haver o rateio entre os centros de custos dos usuários, se diversos.  

21.3.3. Caberá ao usuário informar nas chamadas originadas pelo aplicativo de celular:  

a) Local onde será acolhido (se distinto do que se encontra) e seu destino;  

b) As demais informações deverão ser imediatamente reconhecidas pela CONTRATADA através do 

aplicativo.  

21.3.4. No momento em que se encerrar a solicitação de deslocamento, deve a CONTRATADA, informar em 

relação ao veículo que realizará o atendimento e respectivo motorista:  

a) Placa; 

b) Modelo;  

c) Tempo de chegada estimado;  

d) Nome do motorista;  

e) Distância estimada que será percorrida pelo usuário entre o início e fim da viagem e o respectivo tempo 

de viagem considerando o melhor percurso.  

21.3.4.1. Considera-se o melhor percurso: o menor intervalo de tempo em que se possa percorrer a 

distância entre o local onde será acolhido o usuário e seu destino, devendo, o motorista em consenso com o 

usuário, analisar todas as condições de fluxo de veículos no momento da solicitação e distâncias. 

21.3.4.2. Durante o trajeto da viagem, caso outro caminho se mostre mais vantajoso, deve o motorista 

sinalizar ao usuário a alteração e se este anuir, se procederá à respectiva alteração. 

21.3.4.3. Nas situações em que a solicitação seja realizada por aplicativo, todas as informações devem ser 

visualizadas em tempo real, online, pelo usuário.  
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21.3.5. Ao final da viagem, deve o motorista, portando obrigatoriamente smartphone com o aplicativo de 

chamadas, fornecido pela CONTRATADA, instalado, realizar a conferência do valor da viagem, com base no 

aparelho de medida, junto ao usuário, o qual realizará o ateste no referido smartphone, com senha pessoal.  

21.4. No dia subsequente à prestação dos serviços, no máximo, até às 12h, deve a CONTRATADA: 

21.4.1. Encaminhar, por intermédio de e-mail destinado à CONTRATANTE ou disponibilizar no sistema de 

gestão as seguintes informações de forma analítica, por viagem:  

a) Nome completo dos usuários;  

b) Unidade de lotação / centro de custo do usuário; 

c) Horário das solicitações e do acolhimento dos usuários e, se maior que o prazo estabelecido para 

atendimento, deve ser acusado em quanto tempo este foi ultrapassado;  

d) Tempo despendido nas viagens;  

e) Distância efetivamente percorrida nas viagens;  

f) Bandeirada, bandeira 1, bandeira 2 (se houver), hora parada (se houver) – em caso de serviço comum de 

táxi;  

g) Veículo utilizado no atendimento com respectiva placa e motorista.  

21.4.2. Deverá ser apresentado, conjuntamente ao relatório analítico, relatório sintético contendo:  

a) Solicitações recepcionadas e atendimentos efetivos;  

b) Tempo médio de espera do usuário;  

c) Total de quilometragem despendida nos atendimentos por centro de custo;  

d) Bandeirada, bandeira 1, bandeira 2 (se houver), hora parada total (se houver) – em caso de serviço 

comum de táxi – e por centro de custo; 

e) Relação de veículos utilizados e motoristas.  

21.4.3. Os referidos relatórios poderão ter suas informações e formato adequados conforme necessidade da 

CONTRATANTE em, no mínimo, arquivos em PDF e planilha editável.  

21.5. Considera-se:  

21.5.1. Início de viagem: para todos os fins, o momento que, após o acolhimento do usuário, o veículo inicia 

seu deslocamento rumo ao destino determinado, iniciando também a contagem e medição do serviço.  

I. Caso o veículo solicitado compareça ao local de acolhimento do usuário e este não esteja presente, deve 

o motorista informar pelo aplicativo que já se encontra no local determinado e, a partir de então, será 

concedida a tolerância de 10 (dez) minutos ao usuário.  

II. Se, após o prazo de 10 (dez) minutos, o usuário não comparecer, está o motorista liberado de realizar 

aquele atendimento, todavia, a critério da CONTRATADA, caso opte aguardar, tal escolha não poderá 

prejudicar as demais chamadas e usuários.  

21.5.2. Fim de viagem: momento em que o veículo realiza total parada no endereço de destino do usuário, 

realizando o ateste do serviço e o respectivo desembarque. 

I. Fica a critério da CONTRATADA manter o veículo aguardando o retorno do usuário, desde que tal escolha 

não onere a CONTRATANTE, salvo solicitação expressa do usuário. 

21.6. A CONTRATADA executará os serviços de forma permanente, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 

(sete) dias por semana, inclusive aos sábados, domingo e feriados; 
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21.7. Os serviços serão executados de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, conforme a demanda, 

atendendo ao interesse público. 

21.8. Os serviços deverão ser prestados por credenciados e/ou condutores auxiliares credenciados junto à 

CONTRATADA, de forma autônoma, sem qualquer vínculo com o CONTRATANTE, a qualquer título, bem 

como sem relação de exclusividade entre as partes.  

21.9. Os serviços deverão ser monitorados via GPS, e disponibilizadas online para consulta dos usuários 

(em tempo real) por meio de aplicação web que armazenará as informações referente aos serviços;  

21.10. A solicitação de serviço será realizada pelo defensor, servidor, estagiário ou colaborador terceirizado 

a serviço da Defensoria Pública do Estados do Amazonas, por meio de funcionalidade da aplicação web ou 

aplicativo (no mínimo, para os sistemas operacionais Android e IOS), devendo ser observadas as seguintes 

condições: 

21.10.1. Disponibilidade de forma permanente, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, 

inclusive aos sábados, domingo e feriados; 

21.10.2. Possibilidade de agendar data e horário para atendimento; 

21.10.3. Solicitação do serviço pelo defensor, servidor ou pessoa a serviço da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas, exigindo: endereços de origem e destino da corrida; data e horário de atendimento, 

necessidade de veículo acessível (quando for o caso); e quantidade de passageiros. 

21.10.4. Disponibilização do veículo no endereço de origem da corrida no prazo máximo de 15 (quinze) 

minutos ou no caso de corrida agendada, no horário determinado na solicitação; 

21.10.4.1. A exceção do limite estabelecido será aceita, somente se:  

a) Ocorrerem acontecimentos de condições anormais de trânsito provocadas por chuvas, alagamentos, 

greves, congestionamentos decorrentes de acidentes de trânsito e reforma de vias;  

b) A solicitação de veículo acessível, que deverá ser agendada previamente, com antecedência mínima de 

02 (duas) horas para disponibilização do veículo, não for realizada nestes termos. 

21.10.5. Acompanhamento da solicitação do serviço pelo defensor, servidor, estagiário ou colaborador 

terceirizado a serviço da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em tempo real, exigindo-se: 

encaminhamento de informações da solicitação na aplicação web e no aplicativo; tempo estimado para 

chegada do veículo no endereço de origem; valor estimado da corrida; identificação do veículo e motorista 

que prestará o serviço; imagem geoprocessada do percurso desde a aceitação da corrida até o endereço de 

origem; encaminhamento de informação da chegada do veículo no endereço de origem para a aplicação 

web e no aplicativo;  

21.10.6. Possibilidade de cancelamento da solicitação da corrida pelo defensor, servidor ou pessoa a 

serviço da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, desde que a corrida não tenha sido iniciada, com 

registro na base de dados da solução tecnológica do motivo do cancelamento; 

21.10.7. O medidor do serviço somente deverá ser acionado no momento do embarque da pessoa no 

veículo, encerrando-se a apuração do valor da corrida quando da chegada no endereço de destino, 

devendo os horários de início e de encerramento da corrida serem registrados na solução tecnológica;  
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21.10.8. Não será admitida a cobrança de taxa-extra pelo transporte de bagagem, de taxa de retorno de 

corridas, de agendamento ou utilização de bandeira II (em caso de serviço comum de táxi) pelo transporte 

de mais de 3 (três) passageiros; 

21.10.9. O valor de eventual pagamento de pedágio deverá ser realizado pelo motorista e sua restituição 

deverá ser solicitada através da Fatura/Nota Fiscal ou documento fiscal competente e legal, referente ao 

mês da prestação do serviço, devendo ser acompanhada da comprovação emitida na cabine de pedágio; 

21.10.10. Os defensores, servidores, estagiários e colaboradores terceirizados a serviço da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas com corrida não confirmada devem ser notificados de tal situação;  

21.10.11. Após a confirmação da finalização da corrida, deve ser encaminhada mensagem para o aplicativo 

da pessoa com o histórico da corrida, contendo as seguintes informações: data e hora da solicitação; 

endereços de origem e destino; data e horário da chegada do veículo no endereço de origem; data e hora 

do início e finalização da corrida; valor da corrida; placa do veículo e nome do motorista; notas de avaliação 

do serviço;  

21.10.12. Somente serão considerados válidos os atendimentos confirmados pelo defensores, servidores, 

estagiários e colaboradores terceirizados a serviço da Defensoria Pública do Estado do Amazonas por meio 

do uso de senha pessoal.  

21.10.13. O transporte de bagagem deverá ser gratuito;  

21.10.14. Saliente-se, para os devidos fins, que a CONTRATADA deverá realizar análises periódicas ao 

histórico do fluxo de pessoas e apurar ao longo da execução contratual as quantidades necessárias ao 

atendimento de todas as demandas, utilizando sua própria expertise na prestação de serviços de transporte 

de pessoas, e alocar sua frota de forma a realizar o atendimento das demandas da CONTRATANTE 

conforme prazos estipulados no presente Termo de Referência. 

 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

22.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, efetuando os pagamentos 

de acordo com o estabelecido neste instrumento convocatório. 

22.3. Permitir o acesso, acompanhar e fiscalizar a execução da contratação, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento da contratação. 

22.4. Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais 

imperfeições, fixando prazo para a sua reposição. 

22.5. Solicitar a execução objeto desta licitação.  

 

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

23.1. Disponibilizar veículos para prestar serviço à CONTRATANTE em perfeito estado de conservação e 

limpeza, sob pena de reclamação e/ou recusa por parte do usuário;  

23.2. Manter os veículos com o aparelho de medida aferido pelo INMETRO; 

23.3. Diligenciar junto aos condutores para que todos: 
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23.3.1 Apresentem os veículos limpos e em excelentes condições de manutenção; 

23.3.2 Não procedam ao descarte de resíduos oriundos da prestação dos serviços junto ao meio ambiente. 

23.4. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

sobre resíduos sólidos; 

23.5. Utilizar, preferencialmente, veículos movidos a combustíveis renováveis, equipados com sistema de 

catalisador, com o objetivo de diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera; 

23.6. Encaminhar os pneumáticos inservíveis aos fabricantes para destinação final, ambientalmente 

adequada, conforme disciplina normativa vigente; 

23.7. Disponibilizar à CONTRATANTE, quando da assinatura do contrato, cópia da tabela de tarifas emitida 

por força das legislações municipais onde poderão ocorrer a prestação dos serviços; 

23.8. Manter os veículos em local de fácil acesso de forma que viabilize o atendimento às solicitações da 

CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis; 

23.9. Substituir o veículo no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, em caso de acidente, incêndio, quebra ou 

outros problemas que impossibilitem a continuidade de sua utilização pelo usuário, o qual realizará o ateste 

da viagem de cada um dos veículos; 

23.10. Responsabilizar-se por todas as providências necessárias, no caso da ocorrência de sinistro durante 

o transporte do usuário, não cabendo à CONTRATANTE qualquer responsabilidade ou obrigação solidária; 

23.11. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por 

seus credenciados ou empregados, dolosa ou culposamente, aos usuários e/ou bens do Estado e de 

terceiros; 

23.12. Arcar com as multas resultantes de eventuais infrações cometidas pelos condutores dos veículos, as 

quais serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo à CONTRATANTE qualquer responsabilidade 

solidária; 

23.13. Disponibilizar aplicativo de celular conforme prazos máximos estabelecidos no item 14, que permita o 

agendamento de utilização dos veículos; 

23.14. Providenciar que os motoristas a seu serviço possuam aparelho de telefone celular, do tipo 

smartphone, apto para realização e recebimento de chamadas, e com o aplicativo de solicitação de viagens 

instalado, devendo essa despesa estar inclusa no preço proposto pela CONTRATADA, sem qualquer ônus 

para a CONTRATANTE; 

23.15. Entregar relatório diário via e-mail ou acesso ao sistema eletrônico, sem prejuízo de outras que se 

julguem necessárias; 

23.16. Entregar relatório mensal em meio magnético, ou acesso ao sistema eletrônico, juntamente com a 

fatura, com as informações mensais, sem prejuízo de outras que se julguem necessárias; 

23.17. Emitir relatórios gerenciais informatizados, adaptados para abranger os elementos definidos neste 

Termo, sendo que os mesmos deverão refletir fielmente a utilização do serviço, possibilitando fácil 

fiscalização, acompanhamento e controle pela CONTRATANTE, conforme as rotinas propostas para a 

atividade; 

23.18. Orientar os motoristas quanto ao uso devido dos serviços contratados, se for caso emergencial 

acionar o gestor do contrato a qualquer hora/dia, caso se apresente, por exemplo, uma viagem de risco, 
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transporte de pessoas em situação anômala ou não autorizadas, e posteriormente a coordenação da 

CONTRATADA deverá comunicar as irregularidades que não foram sanadas de imediato por escrito à 

CONTRATANTE para que tome às medidas cabíveis e preventivas; 

23.19. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros por seus credenciados ou empregados, desde que fique comprovada a 

responsabilidade, nos termos do art. 70, da Lei n.º 8.666/93; 

23.20. Responsabilizar-se por informar imediatamente à CONTRATANTE, quaisquer objetos/documentos 

deixados dentro dos veículos; 

23.21. Manter os veículos em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança, obedecendo a todas as 

normas que regulamentam a utilização de veículos; 

23.22. Proceder à apuração de eventuais irregularidades na documentação, na utilização e no faturamento 

dos serviços: 

23.23. Se comprovada a participação e/ou envolvimento de motorista(s) da CONTRATADA que prestam 

serviços à CONTRATANTE, este(s) será(ão) excluído(s) da relação de credenciados, sumariamente, e a 

CONTRATADA sujeitar-se-á às penalidades previstas em contrato. 

23.24. Exigir adequada apresentação pessoal dos motoristas, bem como uma postura correta no 

atendimento ao usuário do serviço, tratando-o com respeito, urbanidade, cortesia e educação; 

23.25. Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, obrigando-se a reparar, exclusivamente 

às suas custas e dentro dos prazos estabelecidos, todos os erros, falhas, omissões e quaisquer outras 

irregularidades verificadas na execução dos serviços, indenizando a CONTRATANTE ou terceiros por 

qualquer dano ou prejuízo causado, decorrentes de erros, omissões ou irregularidades; 

23.26. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pela CONTRATANTE de forma 

clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações recebidas; 

23.27. Arcar com todas as despesas do veículo: combustível, lubrificantes, lanternagem e outros que se 

façam necessários conforme legislação vigente; 

23.28. Manter os veículos com o medidor do serviço aferido pelo INMETRO ou empresa autorizada, nos 

termos do REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS vigentes na época; 

23.29. Manter sigilo acerca de todos os dados e informações a que tiver acesso por ocasião da contratação, 

principalmente dos dados dos usuários/passageiros (Ex. número de telefone). 

23.30. Guardar todas as informações confidenciais em local seguro, de forma que esteja adequadamente 

protegido contra roubo, dano, perda ou acesso não autorizado, de acordo com padrões que sejam, no 

mínimo, equivalentes àqueles aplicados às informações confidenciais da CONTRATADA. 

23.31. Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato que envolva o da 

CONTRATANTE mediante prévia e expressa autorização. 

23.32. Manter por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que lhe 

sejam fornecidos em decorrência deste contrato. 

23.33. Tratar todas as informações a que tenha acesso em função do presente contrato em caráter de 

estrita confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou permitir o 

acesso, seja por ação ou omissão, a qualquer terceiro. 
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23.34. Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária com relação a seus funcionários, e quando for o 

caso, com relação a funcionários de terceiros contratados.  

23.35. Em reclamações trabalhistas, eventualmente propostas por seus empregados, prepostos ou ex-

funcionários envolvendo a CONTRATANTE, a CONTRATADA responsabilizar-se-á pela defesa, inclusive por 

custos, despesas e honorários advocatícios, bem como pelo cumprimento das decisões judiciais, isentando 

ainda o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades e/ou ônus decorrentes direta ou indiretamente dos 

referidos processos judiciais. 

23.36. A assinatura do contrato não implicará ao CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou 

indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a CONTRATADA a manter o CONTRATANTE a salvo de 

qualquer litígio, assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal 

alocado para o cumprimento do presente objeto. 

23.37. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a execução dos 

serviços prestados. 

23.38. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos 

de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados. 

23.39. Manter entendimento com o CONTRATANTE, objetivando evitar interrupções ou paralisações na 

execução dos serviços. 

23.40. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciário, tributário ou 

responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratação, será imputada ou se comunicará 

a CONTRATANTE.  

23.41. É responsabilidade da CONTRATANTE administrar e executar todos os contratos firmados com 

terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros. 

23.42. A CONTRATADA disponibilizará todas as condições necessárias para permitir a CONTRATANTE 

auditar e avaliar os serviços relacionados nesse instrumento. 

23.43. Manter todas as condições de habilitação durante a execução do contrato. 

23.44. Executar o objeto desta licitação de acordo com as especificações e/ou condições constantes neste 

edital e no termo de referência comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer 

anormalidade que dificulte ou impossibilite a execução do objeto deste Termo e prestar os esclarecimentos 

julgados necessários. 

23.45. Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer 

todos os dados, elementos e explicações que a CONTRATANTE julgar necessário. 

23.46. A ação de fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades. 

23.47. Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto deste Termo que não atenda às especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições, vícios, 

defeitos ou incorreções ou rejeitados pela fiscalização. 

23.48. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato 

superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução 

por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE, em documento contemporâneo ao 
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acontecimento, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução da entrega, total ou 

parcial, do objeto desta licitação. 

23.49 Estar devidamente cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

(AFI) da Secretaria de Fazenda Estadual – SEFAZ. 

23.50. Acatar as observações feitas pelo Fiscal da CONTRATANTE quanto à execução dos serviços. 

23.51. A inadimplência da CONTRATADA com referência a encargos não transfere à CONTRATANTE a 

responsabilidade por seu pagamento. 

23.52. Manter-se, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas e 

com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

23.53. Entregar à CONTRATANTE as respectivas Notas Fiscais dos serviços emitidas em conformidade 

com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), ou documento fiscal competente, em periodicidade a seu critério, de 

preferência, mensalmente, referentes às requisições executadas até aquela data, as quais deverão ser 

atestadas pelo setor competente. 

23.54. As Notas Fiscais ou documento fiscal competente, deverão estar devidamente discriminadas, em 

nome da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, e acompanhadas das respectivas Certidões 

Negativas junto a Fazenda Municipal, Estadual, Federal, Débitos Trabalhistas e regularidade junto ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de Débito, sendo que a regularidade deverá ser mantida durante 

todo o período da contratação, inclusive, para fins de pagamento. 

23.55. Deverão constar das Notas Fiscais ou documento fiscal competente, a descrição do serviço e o 

número da Nota de Empenho correspondente.  

23.56. A contratação deverá atender, no que couber, aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor) e às demais normas pertinentes. 

23.57. A CONTRATADA deverá obedecer fielmente a Lei Municipal n° 2290/2017, Lei Municipal n° 

2486/2019, Decreto Municipal n° 3088/2015 conforme o que couber para cada modalidade de transporte, 

bem como as impostas pela legislação pertinente. 

 

24. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

24.1. O serviço objeto deste Termo de Referência será prestado no período de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de assinatura do contrato, sendo realizado conforme a necessidade e demanda da DPE/AM, 

podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, conforme inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93 

24.2. O prazo para implantação e início da execução dos serviços contratados será de 15 (quinze) dias 

contados a partir da assinatura do contrato, nos seguintes termos: 

24.2.1. Para cadastramento de usuário e emissão de senhas: até 5 (cinco) dias. 

24.2.2. Para implantação e/ou acesso ao sistema: até 10 (sete) dias. 

24.2.3. Para treinamento no sistema: até 10 (dez) dias. 

24.2.4. Os prazos dos itens 24.2.2 e 24.1.3 serão contados simultaneamente. 

 

25. DO PAGAMENTO 
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24.1. O pagamento será efetuado de acordo com o efetivo fornecimento, na forma da lei e conforme item 15  

do Termo de Referência. 

 

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

26.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a execução dos 

serviços, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da 

Lei n° 8.666/1993, a saber: 

a) ADVERTÊNCIA, pelo descumprimento de suas obrigações; 

b) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 20% (vinte) por cento, incidente sobre o valor global da contratação, 

pela recusa em prestar os serviços; 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A DPE/AM por um 

período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto a prestação dos serviços; 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de 

prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais 

como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa. 

26.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei n° 8.666/1993; 

26.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida notificação 

e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 

26.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde 

será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se 

pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

26.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde 

deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n° 8.666/1993; 

26.6. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Defensor Público 

Geral da DPE/AM, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

27. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

27.1. A critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a presente licitação poderá ser: 

a) Revogada, a juízo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, se considerada inoportuna ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 

e suficiente para justificar tal conduta; 

b) Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação vigente. 

27.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 
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27.3. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes no 

presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa. 

27.4. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com 

empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 

assessoramentos vinculados à Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

27.5. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, 

considerando-se o expediente normal deste órgão, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 14h00, salvo 

expressa disposição em contrário. 

27.6. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 

realização deste Pregão na data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia 

útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

27.7 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou 

de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.  

27.8. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

classificação e habilitação. 

27.9. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão 

considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

27.10. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas, estranhas a ele, com notórios 

conhecimentos na matéria em análise, para orientar suas decisões. 

27.11. Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Comissão de Licitação da DPE/AM, com 

observância da legislação vigente, em especial a Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 

5.450/2005, Decreto Estadual n.º 24.818/2005, Lei Complementar Federal n.º 123/2006, e 

subsidiariamente as normas constantes na Lei Federal n.º 8.666/93, com as devidas alterações. 

27.12. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência da 

DPE/AM, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 

 

27. DOS ANEXOS  

 

27.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:  

a) Projeto Básico – Anexo I; 

b) Modelo de proposta de preços – Anexo II; 

c) Modelo de declaração de elaboração independente de proposta – Anexo III; 

d) Modelo de capacidade técnica – Anexo IV; 
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e) Modelo de declaração conjunta de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração Pública e inexistência de funcionário menor – Anexo V; 

f) Modelo de declaração de ciência e cumprimento de requisitos de habilitação – Anexo VI; 

g) Modelo de solicitação de cadastramento – SEFAZ/AM – Anexo VII; 

h) Modelo de declaração de qualificação de microempresa ou empresa de pequeno porte – Anexo VIII. 

i) Minuta do Termo de Contrato – Anexo IX. 

 

28. DO FORO 

 

28.1. Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer 

dúvidas decorrentes deste edital com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

Manaus,_______ de __________________de 2019. 

 

 

___________________________________________ 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Ordenador de Despesas 

 

 

 

 

___________________________________________ 
Marco Aurélio Martins da Silva 
Presidente da Comissão de Licitação 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 033/2019 

CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS 

 
PROC. N° 20000.006856/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manaus/AM 

2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO: 
ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPE/AM 
CNPJ: 19.421.427/0001-91 
ENDEREÇO: Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP: 69053-
135. 
TELEFONE: (92) 3663-8153 
E-mail: compras@defensoria.am.gov.br 
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2. DO OBJETO: 
 Contratação de meio regular de transporte, legalmente apto, para atender 
defensores, servidores, estagiários e colaboradores a serviço da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas (DPE/AM), na cidade de Manaus, através de empresa, cooperativa 
de táxi ou serviço de transporte individual privado de passageiros (UBER, 99 e outras), 
por meio de solução tecnológica para operação e gestão do serviço em tempo real, via 
aplicativos web e mobile. 
 Trata-se de objeto cuja descrição de seus padrões de desempenho e qualidade 
são de natureza comum, sendo clara e objetivamente definidos no mercado, conforme art. 
1°, parágrafo único, da Lei n° 10.520/2002, que autoriza este tipo de contratação por 
Pregão Eletrônico. 

  
 3. DA JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 
 A contratação se justifica pela necessidade de propiciar o transporte de defensores, 
servidores, estagiários e colaboradores terceirizados a serviço da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, visando garantir meios para que estes possam prestar suas 
funções institucionais de forma plena e célere. 
 Atualmente, os deslocamentos são realizados utilizando os veículos próprios da 
instituição, os quais são antigos e demandam altos custos de manutenção e conservação, 
além de outros custos acessórios. 
 Busca-se, com esta contratação, implementar solução que propicie a modernização 
da gestão administrativa e operacional do serviço de transporte de pessoas; que torne 
mais eficientes, eficazes e econômicos os deslocamentos realizados diariamente entre a 
Sede Administrativa da DPE/AM, suas unidades descentralizadas e outros órgãos 
públicos (municipais, estaduais e federais) localizados na capital. 
 Espera-se que o atendimento das demandas seja rápido, tendo em vista que a 
solicitação dos veículos deverá ser realizada, preferencialmente, por aplicativo para 
smartphone operado pelos sistemas Android ou IOS, com capacidade de encontrar o 
motorista mais próximo do local do início da viagem. 
 Ressalta-se, ainda, a possibilidade de melhoria na qualidade do serviço, uma vez 
que os veículos terão, no máximo, 10 (dez) anos de uso, com bom estado de manutenção 
e conservação, motoristas preparados e treinados para atender o passageiro da melhor 
forma possível. 
 Por fim, também é esperada a redução nos custos estimados globais atuais, 
levando em consideração a diminuição da frota interna da DPE/AM, que será reduzida 
gradativamente, de 28 (vinte e oito) para 13 (treze) veículos oficiais. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO, COOPERATIVAS 
E SUBCONTRATAÇÃO: 
4.1. Será permitida a participação de empresas em consórcio, considerando que o objeto 
em tela é uma inovação, ao menos tecnológica, do modelo de transporte de pessoas em 
uso pela Administração Pública. 
 
4.2. Com o intuito de ampliar a competitividade, bem como mitigar os riscos contratando 
mais de uma empresa, a participação de consórcio de empresas justifica-se como medida 
adequada. 
 
4.3. Será permitida a participação de sociedades cooperativas, em acordo ao que consta 
da súmula 281 do TCU. 
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4.4. A CONTRATADA poderá subcontratar o desenvolvimento do aplicativo web e mobile, 
por não ser considerado a parcela de maior relevância e valor significativo do objeto, 
conforme art. 72 da Lei 8.666/93. 
 
4.4.1 É vedada a subcontratação, exceto para o serviço indicado no item 4.4. 
 
5. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
5.1. Os serviços de transporte a serem prestados são de deslocamento de defensores, 

servidores, estagiários e colaboradores terceirizados a serviço da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas entre a Sede Administrativa, as diversas unidades descentralizadas 

e outros destinos na cidade de Manaus, sempre a bem do serviço público e em uso estrito 

nas atividades de interesse da Administração. 

 

5.2. Os serviços serão solicitados, preferencialmente, através de aplicativo de celular, 

utilizado pelos usuários, visando à realização do serviço de transporte de pessoas. 

 

5.3. Os usuários do serviço de transporte realizarão as chamadas, sendo acolhidos, no 

prazo máximo de 15 (quinze) minutos, pelo veículo e motorista mais próximos que não 

estejam prestando o serviço no momento, ou não estejam em deslocamento para 

realização de outro atendimento, cabendo à CONTRATADA a gestão mais adequada para 

viabilizar os atendimentos no menor prazo possível. 

 

5.3.1. Está permitido o atendimento de mais de um chamado simultaneamente pelo 

mesmo motorista, desde que:  

a) O local de origem seja o mesmo;  

b) O local de destino seja o mesmo;  

c) Os horários de acolhimento sejam próximos em, no máximo, 15 (quinze) minutos;  

d) Ocorra consulta prévia ao usuário que houver realizado o primeiro chamado e haja sua 

respectiva anuência à “carona”. 

 

5.3.2. Deverá haver o rateio entre os centros de custos dos usuários, se diversos.  

 

5.3.3. Caberá ao usuário informar nas chamadas originadas pelo aplicativo de celular:  

a) Local onde será acolhido (se distinto do que se encontra) e seu destino;  

b) As demais informações deverão ser imediatamente reconhecidas pela CONTRATADA 

através do aplicativo.  

 

5.3.4. No momento em que se encerrar a solicitação de deslocamento, deve a 

CONTRATADA, informar em relação ao veículo que realizará o atendimento e respectivo 

motorista:  

a) Placa; 

b) Modelo;  

c) Tempo de chegada estimado;  

d) Nome do motorista;  

e) Distância estimada que será percorrida pelo usuário entre o início e fim da viagem e o 

respectivo tempo de viagem considerando o melhor percurso.  
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5.3.4.1. Considera-se o melhor percurso: o menor intervalo de tempo em que se possa 

percorrer a distância entre o local onde será acolhido o usuário e seu destino, devendo, o 

motorista em consenso com o usuário, analisar todas as condições de fluxo de veículos 

no momento da solicitação e distâncias. 

 

5.3.4.2. Durante o trajeto da viagem, caso outro caminho se mostre mais vantajoso, deve 

o motorista sinalizar ao usuário a alteração e se este anuir, se procederá à respectiva 

alteração. 

 

5.3.4.3. Nas situações em que a solicitação seja realizada por aplicativo, todas as 

informações devem ser visualizadas em tempo real, online, pelo usuário.  

 

5.3.5. Ao final da viagem, deve o motorista, portando obrigatoriamente smartphone com o 

aplicativo de chamadas, fornecido pela CONTRATADA, instalado, realizar a conferência 

do valor da viagem, com base no aparelho de medida (quando aplicável), junto ao 

usuário, o qual realizará o ateste no referido smartphone, com senha pessoal.  

 

5.4. No dia subsequente à prestação dos serviços, no máximo, até às 12h, deve a 

CONTRATADA: 

 

5.4.1. Encaminhar, por intermédio de e-mail destinado à CONTRATANTE ou disponibilizar 

no sistema de gestão as seguintes informações de forma analítica, por viagem:  

a) Nome completo dos usuários;  

b) Unidade de lotação / centro de custo do usuário; 

c) Horário das solicitações e do acolhimento dos usuários e, se maior que o prazo 

estabelecido para atendimento, deve ser acusado em quanto tempo este foi ultrapassado;  

d) Tempo despendido nas viagens;  

e) Distância efetivamente percorrida nas viagens;  

f) Bandeirada, bandeira 1, bandeira 2 (se houver), hora parada (se houver) – em caso de 

serviço comum de táxi;  

g) Veículo utilizado no atendimento com respectiva placa e motorista.  

 

5.4.2. Deverá ser apresentado, conjuntamente ao relatório analítico, relatório sintético 

contendo:  

a) Solicitações recepcionadas e atendimentos efetivos;  

b) Tempo médio de espera do usuário;  

c) Total de quilometragem despendida nos atendimentos por centro de custo;  

d) Bandeirada, bandeira 1, bandeira 2 (se houver), hora parada total (se houver) – em 

caso de serviço comum de táxi – e por centro de custo; 

e) Relação de veículos utilizados e motoristas.  

 

5.4.3. Os referidos relatórios poderão ter suas informações e formato adequados 

conforme necessidade da CONTRATANTE em, no mínimo, arquivos em PDF e planilha 

editável.  

 

5.5. Considera-se:  
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5.5.1. Início de viagem: para todos os fins, o momento que, após o acolhimento do 

usuário, o veículo inicia seu deslocamento rumo ao destino determinado, iniciando 

também a contagem e medição do serviço.  

I. Caso o veículo solicitado compareça ao local de acolhimento do usuário e este não 

esteja presente, deve o motorista informar pelo aplicativo que já se encontra no local 

determinado e, a partir de então, será concedida a tolerância de 10 (dez) minutos ao 

usuário.  

II. Se, após o prazo de 10 (dez) minutos, o usuário não comparecer, está o motorista 

liberado de realizar aquele atendimento, todavia, a critério da CONTRATADA, caso opte 

aguardar, tal escolha não poderá prejudicar as demais chamadas e usuários.  

 

5.5.2. Fim de viagem: momento em que o veículo realiza total parada no endereço de 

destino do usuário, realizando o ateste do serviço e o respectivo desembarque. 

I. Fica a critério da CONTRATADA manter o veículo aguardando o retorno do usuário, 

desde que tal escolha não onere a CONTRATANTE, salvo solicitação expressa do 

usuário. 

 

5.6. A CONTRATADA executará os serviços de forma permanente, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive aos sábados, domingo e feriados; 

 

5.7. Os serviços serão executados de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, 

conforme a demanda, atendendo ao interesse público. 

 

5.8. Os serviços deverão ser prestados por credenciados e/ou condutores auxiliares 

credenciados junto à CONTRATADA, de forma autônoma, sem qualquer vínculo com o 

CONTRATANTE, a qualquer título, bem como sem relação de exclusividade entre as 

partes.  

 

5.9. Os serviços deverão ser monitorados via GPS, e disponibilizados online para consulta 

dos usuários (em tempo real) por meio de aplicação web que armazenará as informações 

referente aos serviços;  

 

5.10. A solicitação de serviço será realizada pelo defensor, servidor, estagiário ou 

colaborador terceirizado a serviço da Defensoria Pública do Estados do Amazonas, por 

meio de funcionalidade da aplicação web ou aplicativo (no mínimo, para os sistemas 

operacionais Android e IOS), devendo ser observadas as seguintes condições: 

 

5.10.1. Disponibilidade de forma permanente, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 

dias por semana, inclusive aos sábados, domingo e feriados; 

 

5.10.2. Possibilidade de agendar data e horário para atendimento; 

 

5.10.3. Solicitação do serviço pelo defensor, servidor ou pessoa a serviço da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, exigindo: endereços de origem e destino da corrida; 

data e horário de atendimento e quantidade de passageiros. 
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5.10.4. Disponibilização do veículo no endereço de origem da corrida no prazo máximo de 

15 (quinze) minutos ou no caso de corrida agendada, no horário determinado na 

solicitação; 

 

5.10.4.1 A exceção do limite estabelecido será aceita, somente se:  

 

a) Ocorrerem acontecimentos de condições anormais de trânsito provocadas por chuvas, 

alagamentos, greves, congestionamentos decorrentes de acidentes de trânsito e reforma 

de vias;  

 

5.10.5. Acompanhamento da solicitação do serviço pelo defensor, servidor, estagiário ou 

colaborador terceirizado a serviço da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em 

tempo real, exigindo-se: encaminhamento de informações da solicitação na aplicação web 

e no aplicativo; tempo estimado para chegada do veículo no endereço de origem; valor 

estimado da corrida; identificação do veículo e motorista que prestará o serviço; imagem 

geoprocessada do percurso desde a aceitação da corrida até o endereço de origem; 

encaminhamento de informação da chegada do veículo no endereço de origem para a 

aplicação web e no aplicativo;  

 

5.10.6. Possibilidade de cancelamento da solicitação da corrida pelo defensor, servidor ou 

pessoa a serviço da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, desde que a corrida não 

tenha sido iniciada, com registro na base de dados da solução tecnológica do motivo do 

cancelamento; 

 

5.10.7. O medidor do serviço somente deverá ser acionado no momento do embarque da 

pessoa no veículo, encerrando-se a apuração do valor da corrida quando da chegada no 

endereço de destino, devendo os horários de início e de encerramento da corrida serem 

registrados na solução tecnológica;  

 

5.10.8. Não será admitida a cobrança de taxa-extra pelo transporte de bagagem, de taxa 

de retorno de corridas, de agendamento ou utilização de bandeira 2 (em caso de serviço 

comum de táxi) pelo transporte de mais de 3 (três) passageiros; 

 

5.10.9. O valor de eventual pagamento de pedágio deverá ser realizado pelo motorista e 

sua restituição deverá ser solicitada através da Fatura/Nota Fiscal ou documento fiscal 

competente e legal referente ao mês da prestação do serviço, devendo ser acompanhada 

da comprovação emitida na cabine de pedágio; 

 

5.10.10. Os defensores, servidores, estagiários e colaboradores terceirizados a serviço da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas com corrida não confirmada devem ser 

notificados de tal situação;  

 

5.10.11. Após a confirmação da finalização da corrida, deve ser encaminhada mensagem 

para o aplicativo da pessoa com o histórico da corrida, contendo as seguintes 

informações: data e hora da solicitação; endereços de origem e destino; data e horário da 

chegada do veículo no endereço de origem; data e hora do início e finalização da corrida; 

valor da corrida; placa do veículo e nome do motorista; notas de avaliação do serviço;  
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5.10.12. Somente serão considerados válidos os atendimentos confirmados pelo 

defensores, servidores, estagiários e colaboradores terceirizados a serviço da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas por meio do uso de senha pessoal.  

 

5.10.13. O transporte de bagagem deverá ser gratuito;  

 

5.10.14. Saliente-se, para os devidos fins, que a CONTRATADA deverá realizar análises 

periódicas ao histórico do fluxo de pessoas e apurar ao longo da execução contratual as 

quantidades necessárias ao atendimento de todas as demandas, utilizando sua própria 

expertise na prestação de serviços de transporte de pessoas, e alocar sua frota de forma 

a realizar o atendimento das demandas da CONTRATANTE conforme prazos estipulados 

no presente Termo de Referência. 

 

 

6. DO APLICATIVO: 
6.1. O aplicativo de celular para prestação dos serviços em tela deverá ser compatível 
com as plataformas IOS e Android, estar disponível para download na AppStore e Google 
Play e conter as seguintes características e funcionalidades: 
 
6.1.1. Possibilitar a solicitação dos serviços de transporte individual de passageiro; 
 
6.1.2. Identificar os veículos que podem realizar atendimento com ícone próprio; 
 
6.1.3. Apresentar tempo estimado para a chegada do veículo que realizará o atendimento; 
 
6.1.4. Identificar o motorista que realizará o atendimento; 
 
6.1.5. Identificar o veículo que realizará o atendimento por modelo e número de placa; 
 
6.1.6. Utilizar mapas digitais para que o trajeto possa ser monitorado em tempo real; 
 
6.1.7. Fornecer dados georreferenciados com origem, trajeto e destino das corridas, hora 
da solicitação/embarque, tempo total da viagem e distância percorrida; 
 
6.1.8. Avaliação da corrida, preferencialmente no modelo “stars”, segundo a gradação do 
atendimento: “Péssimo”, “Ruim”, “Regular”, “Bom” ou “Ótimo”; 
 
6.1.9. Ateste das corridas por senha individual; 
 
6.1.10. Permitir fiscalização online da prestação dos serviços; 
 
6.1.11. Reconhecer centros de custo. 
 
6.2. O sistema da CONTRATADA deverá dispor de, no mínimo, as seguintes 
funcionalidades: 
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6.2.1. Prévia identificação e cadastro dos usuários, para uso dos serviços por meio de 
login e senha pessoal. 
 
6.2.2. Aplicativo para o solicitante monitorar a corrida desde o instante da solicitação, pelo 
qual seja possível identificar a estimativa do tempo de espera e a própria chegada do 
veículo, por meio do envio de uma notificação ao celular do usuário/passageiro (Mapa de 
acompanhamento do chamado). Além disso, deverá constar o nome e telefone do 
motorista, e identificação do veículo. 
 
6.2.3. Identificação das informações referentes ao deslocamento que deverá ser 
processado e cobrado pelo aplicativo, somente após a validação do usuário por meio do 
uso de login e senha pessoal, previamente cadastrados pelo usuário. 
 
6.2.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os dados das corridas para consulta da 
CONTRATANTE, através de relatórios para conferência de utilização; 
 
6.3. A aplicação web deverá estar disponível todos os dias no sistema da CONTRATADA, 
24h por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, e permitir a visualização e gerar 
relatório com os dados dos serviços com, no mínimo, os seguintes dados: 
 
6.3.1. Identificação do solicitante; 
 
6.3.2. Identificação do veículo, através da placa; 
 
6.3.3. Identificação do condutor; 
 
6.3.4. Origem, com identificação mínima de rua, bairro e cidade. 
 
6.3.5. Destino, com identificação mínima de rua, bairro e cidade. 
 
6.3.6. Quilometragem total percorrida. 
 
6.3.7. Data e horário da solicitação. 
 
6.3.8. Horário de início do serviço; 
 
6.3.9. Horário de término do serviço. 
 
6.3.10. Valor da corrida com detalhamento do preço cobrado (indicação de taxas 
adicionais, valor da tarifa e bandeirada utilizadas e outros componentes do preço, em 
caso de serviço comum de táxi). 
 
6.4. Os relatórios de gerenciamento deverão permitir a visualização dos dados das 
corridas, por meio de, no mínimo, os seguintes acessos: 
 
6.4.1. Corridas e gastos por usuário. 
 
6.4.2. Corridas e gastos por período de tempo. 
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6.5. Os relatórios de gerenciamento deverão permitir a visualização do histórico de todas 
as corridas realizadas, no mesmo sistema, no mínimo, com os seguintes perfis: 
 
6.5.1. Pelo próprio usuário: acesso ao relatório e histórico de suas próprias corridas. 
 
6.5.2. Gestor de contrato: acesso completo aos relatórios de todos os usuários 
cadastrados no sistema. 
 
6.6. O sistema disponibilizado pela CONTRATADA deverá possibilitar o download de 
todos os relatórios gerados, em arquivo editável. 
 
6.7. Permitir a manutenção da base de dados e respectivo histórico de inclusões, 
alterações e exclusões por período mínimo de 5 (cinco) anos. 
 
7. DOS VEÍCULOS: 
7.1. Os serviços deverão ser prestados utilizando veículos com no mínimo 4 

(quatro) portas laterais, equipados com ar condicionado, capacidade de 

ocupação de, no mínimo, 04 (quatro) pessoas, além do motorista, dotados de 

equipamentos de segurança obrigatórios pela legislação nacional, estar em 

perfeito estado de funcionamento, conservação e higienização, e conduzidos 

por motoristas legalmente habilitados;  
 

7.2. Os veículos a serem utilizados na prestação dos serviços deverão ter, no máximo, 10 

(dez) anos de uso. 

 

7.3. A CONTRATADA deverá ter capacidade mínima de disponibilizar, simultaneamente: 

 

a) 30 (trinta) veículos nos horários das 7 (sete) horas às 19 (dezenove) horas; 

 

b) 10 (dez) veículos nos horários das 19 (dezenove) horas às 7 (sete) horas. 

 

7.4. Os veículos deverão apresentar à empresa contratada, no momento do 

credenciamento: 

 

7.4.1. Permissões válidas, quando for o caso; 

 

7.4.2. Aparelho de medida devidamente aferidos pelo INMETRO, quando for o caso; 

 

7.4.3. Seguro obrigatório, IPVA e licenciamento em dia; 

 

7.4.4. Seguro contra colisão, incêndio, roubo ou furto, cobertura para responsabilidade 

civil e acidentes pessoais; 

 

7.4.5. E demais condições e documentos exigidos pelas normas de trânsito. 

 

7.5. As condições acima especificadas deverão ser mantidas durante toda prestação de 

serviços.  
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7.6. Os veículos deverão obedecer fielmente à legislação pertinente, em especial o 

Código de Trânsito Brasileiro – CTB, as normas do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN, no que couber, e ainda a Legislação Municipal que trata da permissão dos 

serviços de transporte individual de passageiro, bem como as impostas pela legislação 

pertinente.  

 

7.7. Os veículos devem ainda apresentar-se sempre limpos, interna e externamente, a 

cada viagem e em perfeitas condições: 

 

7.7.1. Lataria: sem amassados e arranhões grosseiros; 

 

7.7.2. Interior: com estofamento sem rasgos ou perfurações, bem como sem trincas ou 

detalhes de uso;  

 

7.7.3. Mecânica: revisões feitas de acordo com o manual do veículo. 

 

8. DOS MOTORISTAS: 
8.1. Os motoristas credenciados deverão possuir, no mínimo, carteira nacional de 

habilitação (CNH) categoria “B” para prestação dos serviços objeto do presente certame.  

 

8.2. Os motoristas deverão apresentar-se devidamente asseados, adequadamente aos 

serviços a serem prestados. 

 

8.3. São obrigações dos motoristas: 

 

8.3.1. Obedecer rigorosamente às leis de trânsito; 

 

8.3.2. Não fumar ao dirigir o veículo; 

 

8.3.3. Não utilizar telefone celular quando estiver conduzindo veículo; 

 

8.3.4. Não ligar o rádio ou ar condicionado sem a concordância do usuário; 

 

8.3.5. Planejar antecipadamente, pelo aplicativo, reconhecimento dos itinerários, evitando 

trajetos mais longos e trânsito tumultuado ou congestionado, obedecendo ao conceito de 

“melhor percurso”; 

 

8.3.6.  Nunca fornecer informações sobre o endereço, hábitos e costumes do passageiro 

que está sendo transportado; 

 

8.3.7 Manter-se sempre atento quando estiver com o veículo estacionado aguardando o 

passageiro; 

 

8.3.8. Ter zelo especial pelo veículo, mantendo-o sempre em ótimas condições de limpeza 

e funcionamento nas apresentações aos usuários; 
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8.3.9. Abrir a porta para o passageiro, sempre que possível, nos embarques e 

desembarques do veículo; 

 

8.3.10. Atender todos os passageiros com respeito e cortesia, executando com 

proficiência as ordens recebidas, procurando ser sempre útil e demonstrar interesse pelo 

serviço que presta; 

 

8.3.11. Ter permanentemente em sua posse smartphone devidamente carregado e 

conectado à internet com o aplicativo de transporte de pessoas instalado; 

 

8.3.12. Ter total conhecimento dos procedimentos e rotinas de atendimento ao usuário; 

 

8.3.13. Ser proativo, no caso de sinistro com seu veículo, em solicitar outro veículo para 

dar prosseguimento à viagem do usuário. 

 

9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 O serviço objeto deste Termo de Referência será prestado no período de 12 (doze) 

meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, sendo realizado conforme a 

necessidade e demanda da DPE/AM, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) 

meses, conforme inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO: 
10.1. A execução e o controle dos serviços serão acompanhados por servidor 

previamente designado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, nos termos do 

art. 67 da Lei nº 8.666/1993, que deverá atestar a realização dos serviços contratados, 

para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964; 

 

10.2. Aos servidores investidos na função de fiscal competem: 

 

10.2.1. Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos 

constatados; 

 

10.2.2. Receber, acolher e atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel 

e correta prestação dos serviços, para fins de pagamento; 

 

10.2.3. Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidades, 

bem como efetuar as glosas na Nota Fiscal/Fatura ou documento fiscal competente e 

legal; 

 

10.2.4. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que 

impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos 

procedimentos necessários à aplicação das sanções cabíveis, resguardados os princípios 

do contraditório e da ampla defesa; 
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10.2.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal 

deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

 

10.3. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a 

ampla ação da Fiscalização do Contrato, bem como atendendo prontamente às 

solicitações que lhe forem efetuadas pelo CONTRATANTE; 

 

10.4. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização do Contrato durante a 

execução do objeto contratado não poderá ser invocada para eximir a 

CONTRATADA da responsabilidade pela prestação dos serviços; 

 

10.5. A Fiscalização do Contrato será exercida no interesse exclusivo do 

CONTRATANTE e não exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA 

por qualquer irregularidade; 

 
11. TARIFAS E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
11.1. A cobrança pela prestação dos serviços será feita de acordo com o valor 

apresentado na proposta e cujos valor deverá ser aprovado e confirmado pelos 

usuários ao final de cada corrida. 

 

11.1.1. Para os credenciados que prestarem serviços de transporte individual 

público de passageiros o valor do serviço será registrado no aparelho de 

medida e também deverá estar registrado no aplicativo e página da web. 

 

11.1.2. Para os credenciados que prestarem serviços de transporte individual 

privado de passageiros o valor do serviço será registrado no aplicativo e 

página da web. 

 

11.2. A apuração dos serviços prestados será realizada através de sistema de 

pagamento eletrônico. A medição final será o resultado do valor total apurado. 

 

11.3. Os serviços serão medidos, mensalmente, com base nos valores 

constantes do sistema eletrônico devidamente atestados pelos usuários, 

através de senha pessoal, ao término de cada corrida.  

 

11.4. No final de cada atendimento, o sistema eletrônico deverá registrar todo 

o histórico da corrida, como endereço de partida e destino, quilometragem 

percorrida, tempo percorrido, identificação do carro e do motorista, além do 

valor da corrida. 

 

11.5. Somente serão considerados válidos os atendimentos confirmados pelo 

usuário por meio do uso de senha pessoal. 
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11.6. A CONTRATADA deverá oferecer alternativa para que o sistema processe 

o pagamento mesmo que a internet não esteja ativa no local de destino, seja 

por falhas do próprio sistema, da operadora, sinal, satélite, ou mau tempo, 

sem qualquer possibilidade de fraude e manipulação, mediante confirmação do 

atendimento por meio de login e senha pessoal do usuário, ainda que em 

momento posterior à chegada no destino final. 

 

11.7. Para a hipótese de haver qualquer contestação do valor pelo usuário no 

ato da conferência posterior da corrida, prevalecerá o valor correspondente a 

menor quilometragem percorrida, entre a origem e o destino, extraída do sítio 

eletrônico GOOGLE MAPS ou semelhante, a qual será multiplicada pelo valor do 

quilômetro rodado apresentado na proposta. 

 
12. DAS QUANTIDADES E DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: 
 

12.1. O valor estimado do contrato é de R$ 76.813,20 (setenta e seis mil, 

oitocentos e treze reais e vinte centavos), considerando 20.214 km (vinte mil, 

duzentos e catorze quilômetros) anuais e o preço de referência do km rodado 

de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos).  

 

12.2. O valor de estimativa de quilometragem anual e o valor de referência do 

quilômetro rodado apresentados foram arredondados devido a limitações do 

sistema Comprasnet utilizado no procedimento licitatório. 

 

12.3. O valor de referência do quilômetro rodado proposto foi calculado 

segundo fórmula apresentada item 12.7. 

 

12.4. O valor médio de quilometragem por viagem foi calculado conforme 

tabela apresentada pela Diretoria de Planejamento e Gerência de Transporte 

que apresentou quantitativo de 128 viagens mensais (ida e volta), com uma 

média de 13,16 km percorridos em cada viagem. 

  

12.5. Considerando que o transporte é realizado atualmente em veículos 

próprios da instituição e que os quantitativos mencionados no item 12.4. 

considera a viagem completa (ida e volta), definiu-se como corrida apenas um 

trecho da viagem (somente ida ou somente volta). Dessa forma, chegou-se ao 

quantitativo de 256 corridas mensais com uma média de 6,58 km percorridos.  

 

12.6. Tomou-se como base para o cálculo do km rodado apresentado no item 

12.7 o decreto Municipal n° 3088/2015 visto que é a única regulamentação 

que contém valores indicativos de cobrança para serviço de transporte de 

passageiros. 

 

12.7. Memória de Cálculo: 
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a) Estimativa de 20.213,76 km (vinte mil, duzentos e treze e setenta e seis 

quilômetros) a serem rodados em um ano. Para efeito de lançamento das 

informações no sistema Comprasnet o valor total da quilometragem foi 

arredondado para 20.214 km (vinte mil, duzentos e quatorze quilômetros); 

b) Cada corrida com uma média de 6,58 km (seis vírgula cinquenta e oito 

quilômetros) percorridos; 

c) 256 (duzentas e cinquenta e seis) corridas mensais; 

d) 3072 (três mil e setenta e duas) corridas anuais; 

e) Valor da bandeirada inicial (Decreto Municipal nº 3088/2015): R$ 4,00 

(quatro reais); 

f) Valor da bandeira 1 (Decreto Municipal nº 3088/2015): R$ 2,60 (dois reais e 

sessenta centavos).  

*Estima-se que 90% (noventa por cento) das corridas realizadas serão em 

bandeira 1; 

g) Valor da bandeira 2 (Decreto Municipal nº 3088/2015): R$ 3,45 (três reais e 

quarenta e cinco centavos).  

*Estima-se que 10% (dez por cento) das corridas realizadas serão em 

bandeira 2; 

h) Valor da hora parada (Decreto Municipal nº 3088/2015): R$ 40,00 

(quarenta reais);  

*Estima-se que o veículo ficará parado em média por 5 (cinco) minutos 

durante uma corrida (possível período de aguardo do passageiro), totalizando 

o valor de R$ 3,33 (três reais e trinta e três centavos) em tempo parado.  

 

Cálculo do valor do Km rodado: 
 
{[R$ 4,00 + R$ 3,33 + (R$ 2,60 X 6,58)] X 90%} + {[R$ 4,00 + R$ 3,33 + (R$ 3,45 X 6,58)] X 10%} = R$ 3,80 

 
6,58 

 

Valor de referência do Km: R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos). 

 

 

12.8. As empresas de transporte individual privado apresentarão propostas 

com base nos dados apresentados no item 12.7. no que for aplicável.  

 
13. DA PROPOSTA: 
13.1. Para a elaboração de proposta de preços, a proponente deverá lançar o 

menor valor por quilômetro rodado. Considerando o preço de referência de R$ 

3,80 apresentado no item 12.7. 

 

13.2. Será admitida a utilização de quaisquer soluções que não utilizem como 

medição o preço fixo por quilômetro rodado, como é o caso de tarifa dinâmica, 

por exemplo, bem como serão admitidas quaisquer formas de composição do 
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preço, inclusive com bandeirada, tarifa fixa da bandeira 1 e 2, valor de hora 

parada e outros. 

 

13.3. O valor unitário de cada viagem a ser faturado ao final de cada mês 

deverá ser igual ou inferior à cobrança da corrida pelo preço por quilômetro 

contratado. 

 

13.4. Deverá ser aplicado, no caso de práticas como o preço dinâmico, 

eventual cobrança de menor valor por quilômetro rodado do que aquele 

definido na proposta da CONTRATADA, em função de tarifas promocionais e 

descontos específicos advindos de datas e horários que a CONTRATADA adotar 

em seu modelo de negócio.  

 
14. DO PRAZO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES: 
14.1. O prazo para implantação e início da execução dos serviços contratados 

será de 15 (quinze) dias contados a partir da assinatura do contrato, nos 

seguintes termos: 

 

14.1.1. Para cadastramento de usuário e emissão de senhas: até 5 (cinco) 

dias. 

 

14.1.2. Para implantação e/ou acesso ao sistema: até 10 (dez) dias. 

 

14.1.3. Para treinamento no sistema: até 10 (dez) dias. 

 

14.2. Os prazos dos itens 14.1.2 e 14.1.3 serão contados simultaneamente. 

 
15. DO PAGAMENTO: 
15.1. A forma de pagamento dar-se-á mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura ou 

documento fiscal competente e legal inerente à sua natureza e regime jurídico/fiscal 

específicos, estabelecido pelos órgãos competentes, juntamente com os relatórios 

financeiros contendo a totalização dos valores referentes aos serviços, devidamente 

acompanhada das certidões negativas de débito junto a Fazenda Federal, Estadual, 

Municipal, Débitos Trabalhistas e regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS e relatório de adimplemento de encargos trabalhistas, conforme Lei 

8.666/93. 

 

15.2. O CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que a qualquer 

título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento 

contratual ou avaliações promovidas através do Instrumento de Medição de Resultado 

(IMR); 

 

15.3. A nota fiscal/fatura ou documento fiscal competente e legal deverá conter o mesmo 

CNPJ e razão social apresentados nos documentos de habilitação da Licitação; 
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15.4. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que 

modifique as informações registradas na Licitação, deverá ser comunicada ao 

CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade 

competente; 

 

15.5. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra 

circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa CONTRATADA 

para correção, sendo que o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido 

que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo 

documento fiscal, devidamente corrigido; 

 

15.6. Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária; 

 

15.7. Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas 

condições previstas no edital. 

 

16. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR: 
16.1. O custo da realização dos serviços objeto deste Termo de Referência referir-se-á à 

execução exata e precisa com as máximas qualidades e quantidades a atender às 

necessidades da CONTRATANTE. Portanto, a execução contratual que não atinja os 

objetivos dos serviços contratados e os níveis de qualidades esperados importará em 

pagamento proporcional ao cumprimento dos níveis de serviços pactuados mensurados 

através do Instrumento de Medição de Resultado – IMR. 

 

16.2. Itens a serem avaliados pelo Instrumento de Medição de Resultado – IMR: 

 

Item 1 – Tempo de Disponibilização do Serviço 

Finalidade Garantir o atendimento do serviço no tempo previsto 

Metas a cumprir 97% dos atendimentos com o veículo disponibilizado no 

endereço de origem em até 15 (quinze) minutos após a 

solicitação do serviço. 

Instrumento de 

Medição 

Registros das datas e horas da solicitação de serviço e da 

chegada do veículo ao endereço de origem. 

Forma de 

acompanhamento 

Pelo Sistema e relatórios disponibilizados pela CONTRATADA 

Periodicidade Mensal 

Mecanismos de 

cálculo 

Será calculada a porcentagem de atendimentos que tiveram 

atraso na disponibilização do veículo no endereço de origem. 

 

Parâmetro: % de atendimentos atrasados 

 

X = (atendimentos atrasados/total de atendimentos no 

mês)*100% 

Início da vigência Data de início da vigência do contrato 
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Faixas de ajustes 

no pagamento 

Até 3% de atendimentos atrasados - 100% 

 

Acima de 3% e até 4% de atendimentos atrasados – 99,43% 

 

Acima de 4% e até 5% de atendimentos atrasados – 99,21% 

 

Acima de 5% e até 6% de atendimentos atrasados – 98,94% 

 

Acima de 6% e até 7% de atendimentos atrasados – 98,62% 

 

Acima de 7% e até 8% de atendimentos atrasados – 98,07% 

 

Acima de 8% e até 9% de atendimentos atrasados – 97,34% 

 

Acima de 9% de atendimentos atrasados – 96,71% 

 

Aplicáveis ao valor mensal da fatura  

Sanções Acima de 10% e até 11% de atendimentos atrasados - Multa de 

10% sobre o valor da fatura mensal.  

Acima de 11% e até 12% de atendimentos atrasados - Multa de 

12% sobre o valor da fatura mensal. 

Acima de 12% e até 13% de atendimentos atrasados  -Multa de 

14% sobre o valor da fatura mensal. 

Acima de 13% e até 14% de atendimentos atrasados - Multa de 

16% sobre o valor da fatura mensal. 

Acima de 14% e até 15% de atendimentos atrasados - Multa de 

18% sobre o valor da fatura mensal. 

Acima de 15% e até 16% de atendimentos atrasados - Multa de 

20% sobre o valor da fatura mensal. 

 

Observações Em todos os cálculos, deverá ser sempre desprezada a fração, 

se inferior a meio, e igualada a um, se igual ou superior. 

 

Item 2 – Qualidade do Atendimento 

Finalidade Garantir a qualidade do serviço prestado 

Metas a cumprir Avaliação do serviço nas gradações “bom” ou “excelente”. 

Instrumento de 

Medição 

Veículo utilizado no atendimento em perfeitas condições de 

segurança, conforto e higiene e motorista com comportamento 

respeitoso com o usuário e com o público em geral, sendo-lhes 

cortês e prestativo. 

Forma de 

acompanhamento 

Pelo sistema e relatórios disponibilizados pela CONTRATADA 

Periodicidade Mensal 
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Mecanismos de 

cálculo 

Será calculado o desconto sobre o valor da corrida que tiver as 

gradações de atendimento “péssimo”, “ruim” ou “regular” pelo 

usuário. 

Início da vigência Data de início da vigência do contrato 

Faixas de ajustes 

no pagamento 

Péssimo – desconto de 10% do valor do atendimento 

Ruim – desconto de 7,5% do valor do atendimento 

Regular – desconto de 5% do valor do atendimento 

 

Sanções Continuidade do serviço nas gradações “Péssimo”, “Ruim” ou 

“Regular” por 3 (três) meses seguidos – Multa de 20% sobre o 

valor da fatura mensal.  

 

16.3. Quanto às avaliações, serão de caráter obrigatório ao final de cada corrida; 

 

16.4. Quanto às sanções, será realizada média das avaliações calculando-se a 

quantidade total de “stars” e dividida pela quantidade de corridas realizadas no mês. 

  

16.4.1. As gradações na avaliação do serviço se dão conforme tabela abaixo: 

 

1 estrela = 1 ponto Péssimo 

2 estrelas = 2 pontos Ruim 

3 estrelas = 3 pontos Regular 

4 estrelas = 4 pontos Bom 

5 estrelas = 5 pontos Ótimo 

 

16.4.2. A média da avaliação que for superior a 3 (três) pontos, estará dentro da 

gradação “Bom” ou “Ótimo”. 

 

16.4.3. A média da avaliação que for igual ou inferior a 3 (três) pontos estará dentro da 

gradação “Péssimo”, “Ruim” ou “Regular” sendo cabível a sanção prevista no Item 2 do 

IMR. 

 

16.5. Quanto aos atrasos, será considerada a ocorrência por cada viagem solicitada. 

 

16.6. Quanto às condições do veículo, será considerado cada veículo utilizado por 

viagem. 

 

16.7. Quanto ao motorista, será considerada a ocorrência por cada motorista que estiver 

prestando o serviço.  

 

16.8. As glosas podem ser realizadas cumulativamente caso as ocorrências se 

apresentem concomitantemente. 

 

16.9. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender ou recusar os serviços 

prestados pelos motoristas e veículos reincidentes (descredenciamento). 
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17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
17.1. Disponibilizar veículos para prestar serviço à CONTRATANTE em perfeito estado de 

conservação e limpeza, sob pena de reclamação e/ou recusa por parte do usuário;  

 

17.2. Manter os veículos com o aparelho de medida aferido pelo INMETRO, quando 

aplicável; 

 

17.3. Diligenciar junto aos condutores para que todos: 

 

17.3.1 Apresentem os veículos limpos e em excelentes condições de manutenção; 

 

17.3.2 Não procedam ao descarte de resíduos oriundos da prestação dos serviços junto 

ao meio ambiente. 

 

17.4. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 

 

17.5. Utilizar, preferencialmente, veículos movidos a combustíveis renováveis, equipados 

com sistema de catalisador, com o objetivo de diminuir a emissão de gases poluentes na 

atmosfera; 

 

17.6. Encaminhar os pneumáticos inservíveis aos fabricantes para destinação final, 

ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente; 

 

17.7. Disponibilizar à CONTRATANTE, quando da assinatura do contrato, cópia da tabela 

de tarifas emitida por força das legislações municipais onde poderão ocorrer a prestação 

dos serviços, quando aplicável; 

 

17.8. Manter os veículos em local de fácil acesso de forma que viabilize o atendimento às 

solicitações da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, sob pena de 

aplicação das penalidades cabíveis; 

 

17.9. Substituir o veículo no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, em caso de acidente, 

incêndio, quebra ou outros problemas que impossibilitem a continuidade de sua utilização 

pelo usuário, o qual realizará o ateste da viagem de cada um dos veículos; 

 

17.10. Responsabilizar-se por todas as providências necessárias, no caso da ocorrência 

de sinistro durante o transporte do usuário, não cabendo à CONTRATANTE qualquer 

responsabilidade ou obrigação solidária; 

 

17.11. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos pessoais e/ou 

materiais causados por seus credenciados ou empregados, dolosa ou culposamente, aos 

usuários e/ou bens do Estado e de terceiros; 

 

17.12. Arcar com as multas resultantes de eventuais infrações cometidas pelos 

condutores dos veículos, as quais serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo à 

CONTRATANTE qualquer responsabilidade solidária; 
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17.13. Disponibilizar aplicativo de celular conforme prazos máximos estabelecidos no item 

14, que permita o agendamento de utilização dos veículos; 

 

17.14. Providenciar que os motoristas a seu serviço possuam aparelho de telefone celular, 

do tipo smartphone, apto para realização e recebimento de chamadas, e com o aplicativo 

de solicitação de viagens instalado, devendo essa despesa estar inclusa no preço 

proposto pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

 

17.15. Entregar relatório diário via e-mail ou acesso ao sistema eletrônico, sem prejuízo 

de outras que se julguem necessárias; 

 

17.16. Entregar relatório mensal em meio magnético, ou acesso ao sistema eletrônico, 

juntamente com a nota fiscal/fatura ou documento fiscal competente e legal, com as 

informações mensais, sem prejuízo de outras que se julguem necessárias; 

 

17.17. Emitir relatórios gerenciais informatizados, adaptados para abranger os elementos 

definidos neste Termo, sendo que os mesmos deverão refletir fielmente a utilização do 

serviço, possibilitando fácil fiscalização, acompanhamento e controle pela 

CONTRATANTE, conforme as rotinas propostas para a atividade; 

 

17.18. Orientar os motoristas quanto ao uso devido dos serviços contratados, se for caso 

emergencial acionar o gestor do contrato a qualquer hora/dia, caso se apresente, por 

exemplo, uma viagem de risco, transporte de pessoas em situação anômala ou não 

autorizadas, e posteriormente a coordenação da CONTRATADA deverá comunicar as 

irregularidades que não foram sanadas de imediato por escrito à CONTRATANTE para 

que tome às medidas cabíveis e preventivas; 

 

17.19. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros por seus credenciados ou empregados, desde que fique 

comprovada a responsabilidade, nos termos do art. 70, da Lei n.º 8.666/93; 

 

17.20. Responsabilizar-se por informar imediatamente à CONTRATANTE, quaisquer 

objetos/documentos deixados dentro dos veículos; 

 

17.21. Manter os veículos em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança, 

obedecendo a todas as normas que regulamentam a utilização de veículos; 

 

17.22. Proceder à apuração de eventuais irregularidades na documentação, na utilização 

e no faturamento dos serviços: 

 

17.23. Se comprovada a participação e/ou envolvimento de motorista(s) da 

CONTRATADA que prestam serviços à CONTRATANTE, este(s) será(ão) excluído(s) da 

relação de credenciados, sumariamente, e a CONTRATADA sujeitar-se-á às penalidades 

previstas em contrato. 
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17.24. Exigir adequada apresentação pessoal dos motoristas, bem como uma postura 

correta no atendimento ao usuário do serviço, tratando-o com respeito, urbanidade, 

cortesia e educação; 

 

17.25. Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, obrigando-se a 

reparar, exclusivamente às suas custas e dentro dos prazos estabelecidos, todos os erros, 

falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades verificadas na execução dos serviços, 

indenizando a CONTRATANTE ou terceiros por qualquer dano ou prejuízo causado, 

decorrentes de erros, omissões ou irregularidades; 

 

17.26. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pela 

CONTRATANTE de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações 

recebidas; 

 

17.27. Arcar com todas as despesas do veículo: combustível, lubrificantes, lanternagem e 

outros que se façam necessários conforme legislação vigente; 

17.28. Manter os veículos com o medidor do serviço aferido pelo INMETRO ou empresa 

autorizada, nos termos do REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS vigentes na época, quando aplicável; 

 

17.29. Manter sigilo acerca de todos os dados e informações a que tiver acesso por 

ocasião da contratação, principalmente dos dados dos usuários/passageiros (Ex. número 

de telefone). 

 

17.30. Guardar todas as informações confidenciais em local seguro, de forma que esteja 

adequadamente protegido contra roubo, dano, perda ou acesso não autorizado, de 

acordo com padrões que sejam, no mínimo, equivalentes àqueles aplicados às 

informações confidenciais da CONTRATADA. 

 

17.31. Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato 

que envolva o da CONTRATANTE mediante prévia e expressa autorização. 

 

17.32. Manter por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre 

quaisquer dados que lhe sejam fornecidos em decorrência deste contrato. 

 

17.33. Tratar todas as informações a que tenha acesso em função do presente contrato 

em caráter de estrita confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação 

verbal ou escrita, ou permitir o acesso, seja por ação ou omissão, a qualquer terceiro. 

 

17.34. Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária com relação a seus funcionários, e 

quando for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados.  

 

17.35. Em reclamações trabalhistas, eventualmente propostas por seus empregados, 

prepostos ou ex-funcionários envolvendo a CONTRATANTE, a CONTRATADA 

responsabilizar-se-á pela defesa, inclusive por custos, despesas e honorários 

advocatícios, bem como pelo cumprimento das decisões judiciais, isentando ainda o 
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CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades e/ou ônus decorrentes direta ou 

indiretamente dos referidos processos judiciais. 

 

17.36. A assinatura do contrato não implicará ao CONTRATANTE, vínculo ou obrigação 

trabalhista, direta ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a CONTRATADA 

a manter o CONTRATANTE a salvo de qualquer litígio, assumindo todas as obrigações 

fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal alocado para o cumprimento 

do presente objeto. 

 

17.37. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a 

execução dos serviços prestados. 

 

17.38. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial 

nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços 

contratados. 

 

17.39. Manter entendimento com o CONTRATANTE, objetivando evitar interrupções ou 

paralisações na execução dos serviços. 

 

17.40. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciário, 

tributário ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratação, 

será imputada ou se comunicará a CONTRATANTE.  

 

17.41. É responsabilidade da CONTRATANTE administrar e executar todos os contratos 

firmados com terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses contratos 

perante terceiros. 

 

17.42. A CONTRATADA disponibilizará todas as condições necessárias para permitir a 

CONTRATANTE auditar e avaliar os serviços relacionados nesse instrumento. 

 

17.43. Manter todas as condições de habilitação durante a execução do contrato. 

 

17.44. A CONTRATADA deverá obedecer fielmente a Lei Municipal n° 2290/2017, Lei 

Municipal n° 2486/2019, Decreto Municipal n° 3088/2015 conforme o que couber para 

cada modalidade de transporte, bem como as impostas pela legislação pertinente. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
18.1. Designar formalmente servidores para exercer o acompanhamento e a fiscalização 

da execução contratual; 

 

18.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA para a perfeita execução dos serviços; 

 

18.3. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os 

fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas na execução do contrato; 
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18.4. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 

suas tarefas dentro das normas e condições contratuais; 

 

18.5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 

porventura venham a ocorrer serem anotadas e sanadas; 

 

18.6. Recusar, com a devida justificativa, qualquer serviço executado fora das 

especificações constantes neste Termo de Referência; 

 

18.7. Comunicar à CONTRATADA eventuais irregularidades observadas na execução dos 

serviços, para adoção das providências saneadoras; 

 

18.8. Aplicar as penalidades previstas, após o contraditório e a ampla defesa, no caso de 

descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA; 

 

18.9. Atestar a Nota Fiscal/Fatura ou documento fiscal competente e legal relativa à 

efetiva prestação dos serviços, para posterior pagamento, segundo as previsões 

contratuais; 

 

18.10. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de exigir e obter imediatamente a 

substituição e/ou descredenciamento de qualquer credenciado da CONTRATADA, 

notadamente quando verificada a falta de qualificação, zelo, dedicação na execução das 

tarefas, ou outros comportamentos que prejudiquem as atividades e resultados, objeto 

deste instrumento. 

 

19. DAS PENALIDADES: 
19.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 

execução dos serviços, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7° da Lei n° 

10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, a saber: 

 

a) ADVERTÊNCIA, pelo descumprimento de suas obrigações; 

 

b) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 20% (vinte) por cento, incidente sobre o valor global 

da contratação, pela recusa em prestar os serviços; 

 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A 

DPE/AM por um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto a prestação 

dos serviços; 

 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 

objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa. 

 

19.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 

n° 8.666/1993; 
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19.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a 

devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 

 

19.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie 

de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões 

de defesa; 

 

19.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no 

art. 110 da Lei n° 8.666/1993; 

 

19.6. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao 

Defensor Público Geral da DPE/AM, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

20. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
20.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a: 

 

20.1.1. Lei nº 8.666, de 21/06/1993, atualizada; 

 

20.1.2. Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 

 

20.1.3. Decreto nº 5.450 de 31/05/2005, que regulamenta a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

 

21. DA GARANTIA: 
 

21.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais 

assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a 

CONTRATADA apresentará garantia de 5% (cinco) por cento do valor total do contrato em 

uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, no prazo de até 10 

(dez) dias úteis após a data da sua assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério da 

CONTRATANTE. 

 

21.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de 

atraso, até o limite de 2% (dois por cento). 

21.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

21.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não Adimplemento 

das demais obrigações nele previstas; 
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b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou Dolo 

durante a execução do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 

pela CONTRATADA. 

 

21.5. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções 

à CONTRATADA. 

 

21.6. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-

se válida até 03 (três) meses após o término deste Contrato. 

 

22. DAS ASSINATURAS: 
 

 

DO ORDENADOR DE DESPESAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  (     ) Aprovado          (     ) Não aprovado 
Manaus – AM,            /         / 2019. 

 
 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Ordenador de Despesa 

Manaus – AM,            /         / 2019. 
 
 
 
 

Adriana Monteiro Ramos Tenuta 
Diretora Administrativa 

 ELABORADO POR: 
DIRETORIA ADJUNTA DE 
ADMINISTRAÇÃO: 

Manaus - AM,         /         /2019. 
 
 
 

Luciana Monteiro da Silva 
Analista em Gestão Espacializado – 

Administração 

Manaus - AM,         /         /2019. 
 
 
 

Luciana Monteiro da Silva 
Analista em Gestão Espacializado - 

Administração 
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      ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-MAIL: 

Telefone: Fax: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e n.º da agência bancária: 

 

À Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM 

Ref.: Pregão Eletrônico n.º __/2019, a realizar-se em ____/____/2019. 

Realizado em sessão pública eletrônica no site WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR 

 

Prezado Pregoeiro, 

    Apresentamos, abaixo, nossa proposta para ________________________, 

nos termos do disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.º___/2019 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD U.M. 
Valor 

Unitário  
Valor Total  

01 

Contratação de empresa ou Cooperativa 
especializada na prestação do serviço de 
transporte individual de passageiro, modo 
convencional, mediante chamada por aplicativo de 
celular e outros canais de atendimento, para 
atender a demanda de transporte de defensores, 
servidores e demais pessoas a serviço da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
(DPE/AM), pelo período de 12 (doze) meses 

20213,76  KM   

 

1) Declaramos que estão inclusas no valor cotado todos os custos decorrentes da operação de 

venda, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do 

fornecimento na forma prevista no Edital. 
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2) Declaramos que a prestação do serviço atende às especificações do órgão. 

3) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos. 

 

Prazo de entrega:  

Validade da Proposta:  

Garantia: 

 

 

Local e data 

_________________________________________ 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

CPF n.º 
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ANEXO III  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante devidamente 

constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE] doravante denominado [Licitante], em 

atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico n.º 0xx/2019, declara, sob as penas da lei, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta 

anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 0xx/2019, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa;  

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 0xx/2019, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa;  

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 0xx/2019 quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a 

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 0xx/2019 antes 

da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 

discutido com ou recebido de qualquer integrante da DPE/AM 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. 

Local e data 

 

_________________________________________ 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

CPF n.º 
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ANEXO IV 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atestamos que a empresa ___________________________________________, CNPJ n.º 

__________________________, sediada em _____________(endereço)__________________, forneceu 

os serviços abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone. 

 

Descrição Prazo de execução Valor Global 

   

   

   

 

 

 Cidade/data 

 Cargo/assinatura 

Dados da empresa emitente (caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá 

constar no atestado o nome, o CNPJ e o endereço da empresa) 

 

OBS: O cabeçalho deverá conter o timbre da pessoa jurídica de direito público ou privada emitente do 

atestado. 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA DE INEXISTÊNCIA DE 
IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO MENOR 
 

 

(nome da empresa) __________________________________________, inscrito(a) no CNPJ n°. 

___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a)_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º__________________ e do CPF n.º ___________________, DECLARA: 

 

1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital; 

2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

 

 

Local e data 

 

_________________________________________ 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

CPF n.º 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 A empresa__________________, CNPJ n.º___________________, com sede em _____________ 

(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do 

previsto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º10.520/2002 e para os fins do PREGÃO n.º XX/2019, DECLARA 

expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

Declaro também, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão de Licitação da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas que: 

1. Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa 

recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações 

necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação; 

2. Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO 

AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da 

adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes 

subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual 

retardamento da licitação; 

 

Local e data 

 

_________________________________________ 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

CPF n.º 
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ANEXO VII 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO – 

SEFAZ/AM 

 

(cidade), ____ de ______ de ______ 

 

Ao 

Setor de Cadastro do SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE SECRETARIA 

DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM 

Avenida André Araújo, 150 – Aleixo. 3º andar, sala 310. 

CEP: 69060-000 -  MANAUS/AM 

 

A empresa (informar a razão social, CNPJ e endereço) solicita a esse Setor o seu cadastro no 

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE, dessa SECRETARIA DA FAZENDA 

DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ. 

Assim sendo, acompanha esta carta desolicitação de cadastramento a documentação abaixo 

listada, exigida para a efetivação do contrato: 

a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil;  

b) Cópia legível do comprovante (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário, etc.) 

dos seguintes dados bancários: 

Banco: ____________ 

Agência: ___________ 

Conta: _____________ 

 

 

 

________________________________________ 

Razão Social e CNPJ da empresa 

Nome completo e CPF do Representante Legal 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 28.182, de 18 de dezembro de 2008, que 

dispõe sobre o tratamento diferenciado concedido às Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte, nas 

licitações de bens, serviços e obras na Administração Pública Estadual Direta e Indireta: 

 

Eu,_______________, RG___________, legalmente nomeado representante da 

empresa___________, CNPJ___________, e participante do Pregão Eletrônico n.º ___________, na 

modalidade de___________, declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a qual represento cumpre todos 

os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação como Microempresa (ou Empresa de Pequeno 

Porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se enquadra em nenhuma das 

vedações previstas no §4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06. 
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ANEXO IX 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
 
 

MINUTA DE CONTRATO N.º ........../2019 - DPE/AM 
 
 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

.................................. celebrado entre o ESTADO DO 

AMAZONAS, por intermédio da ........ e a empresa 

...................................................., na forma abaixo: 

 

 

 

Aos ........ (.......) dias do mês de .....................de ........................ nesta cidade de Manaus, na 

sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, situada na Rua Maceió, n.º 307 – Bairro Nossa 

Senhora das Graças, CEP: 69053-135, inscrita no CNPJ sob o n.º ……………..., doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Defensor Público Geral, Dr. 

………………………..., (nacionalidade, estado civil, profissão do titular do órgão que realiza a contratação), 

residente e domiciliado nesta cidade, na ..................... (rua/avenida), n.º portador da Cédula de Identidade 

n.º ....................-..... e do CPF n.º ......................... e ........................... (nome da firma contratada), adiante 

designado simplesmente CONTRATADO, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos 

devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do ...................... em ....... de ....................de .........., 

sob o n.º ......................., sediada nesta cidade, na ........................, n.º .......-............................., inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o n.º ........................., neste ato representado por seu 

Representante Legal, o Senhor (nome), (nacionalidade), (estado civil), domiciliado na 

.........……..........(rua/avenida), n.º ......., portador da Cédula de Identidade n.º ...............-...... e do CPF n.º 

......................, em consequência do resultado da Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico de n.º 

............/2019 – DPE/AM, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição de .......... de 

.................. 2019, às fls. .........., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 

20000.000683/2019-21, doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante 

nominadas, é assinado o presente TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE MEIO REGULAR 

DE TRANSPORTE, LEGALMENTE APTO, PARA ATENDER DEFENSORES, SERVIDORES, 

ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS (DPE/AM), NA CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DE EMPRESA, COOPERATIVA DE TÁXI 

OU SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS (UBER, 99 E OUTRAS), 
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POR MEIO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA OPERAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO EM TEMPO 

REAL, VIA APLICATIVOS WEB E MOBILE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL, 

NOS TERMOS DA LEI N.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei n° 8.883, 

de 08 de junho de 1993, e pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA-PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de meio regular de 

transporte, legalmente apto, para atender defensores, servidores, estagiários e colaboradores a 

serviço da Defensoria Pública do Estado do Amazonas na cidade de Manaus, através de empresa, 

cooperativa de táxi ou serviço de transporte individual privado de passageiros, por meio de solução 

tecnológica para operação e gestão do serviço em tempo real, via aplicativos web e mobile visando 

garantir meios para que estes possam prestar suas funções institucionais de forma plena e célere. 

conforme a proposta datada de ....................., constantes do PROCESSO, e do Termo de referência, os 

quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele 

estivessem transcritos. 

 

CLÁUSULA-SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

2.1. O serviço objeto do Termo de Referência será prestado no período de 12 (doze) meses, contados 

a partir da data de assinatura do contrato, sendo realizado conforme a necessidade e demanda da DPE/AM, 

podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, conforme inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93. 

  

CLÁUSULA-TERCEIRA: DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

3.1. O prazo para implantação e início da execução dos serviços contratados será de 15 (quinze) dias 

contados a partir da assinatura do contrato, nos seguintes termos: 

3.1.1. Para cadastramento de usuário e emissão de senhas: até 5 (cinco) dias. 

3.1.2. Para implantação e/ou acesso ao sistema: até 10 (sete) dias. 

3.1.3. Para treinamento no sistema: até 10 (dez) dias. 

3.2. Os prazos dos itens 3.1.2 e 3.1.3 serão contados simultaneamente. 

 

CLÁUSULA-QUARTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

4.1. Caberá a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sem prejuízo das demais obrigações 

e responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico nº ____/2019 e do Termo de 

Referência nº 33/2019: 

4.1.1. Efetuar o pagamento, se os serviços forem entregues em conformidade com as especificações 

e o Termo de Recebimento. 

4.1.2. Prestar todas as informações necessárias à realização do objeto deste Edital e do Termo de 

Referência. 
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4.1.3. Atestar a execução do objeto por meio do Fiscal de Contrato. 

4.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o Contrato. 

4.1.5. Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para corrigir defeitos ou irregularidades verificadas na 

execução dos serviços objeto deste contrato. 

4.1.6. Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA ou pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO AMAZONAS sob qualquer pretexto, efetuem intervenções técnicas nos equipamentos. 

4.1.7. Analisar e criticar os relatórios preenchidos pelos técnicos da CONTRATADA, promovendo as 

ações corretivas que se fizerem necessárias. 

4.1.8. Oferecer instalações seguras, assim como o seu acesso, para as atividades dos funcionários 

da CONTRATADA, objetivando manter a integridade física dos mesmos. 

4.1.9. Solicitar a qualquer tempo, durante a vigência do contrato relatórios técnicos, caso entenda sua 

necessidade. 

4.1.10. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços a serem prestados. A DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS será representada pela Diretoria de Planejamento e Gestão, na 

fiscalização dos serviços executados pela CONTRATADA, no âmbito do contrato. 

4.1.11. Acompanhar e fiscalizar os serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, por parte da 

Diretoria Administrativa desta entidade, com poderes para: 

4.1.11.1. Suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que 

julgar necessário, objetivando garantir a qualidade desejada;  

4.1.11.2. Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como 

qualquer máquina, ferramenta ou equipamento que não atenda satisfatoriamente os fins a que se destinam, 

os quais deverão ser substituídos por outros em acordo ao exigido pelo CONTRATANTE; 

4.1.11.3. A fiscalização da execução do contrato por parte do CONTRATANTE não exclui nem reduz a 

responsabilidade da contratada com relação ao mesmo; 

4.1.11.4. O CONTRATANTE terá livre acesso e autoridade para definir toda e qualquer ação de 

orientação, gerenciamento, controle e acompanhamento da execução do contrato, fixando normas nos 

casos não especificados e determinando as providências cabíveis; 

4.1.11.5. Os serviços não aceitos pela fiscalização deverão ser refeitos pela CONTRATADA sem 

nenhum ônus adicional para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

4.2. Caberá à contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades constantes 

do edital do pregão eletrônico nº ____/2019 e do Projeto Básico nº 33/2019: 

4.2.1. Responder pelos vícios e defeitos dos serviços contratados e assumir os gastos e despesas 

que se fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição. 

4.2.2. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação. 

4.2.3. Refazer, sem ônus para a DPE/AM, os serviços prestados que estejam em desacordo com o 

especificado no Contrato assinado. 

4.2.4. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços e responderá 

por quaisquer danos causados às dependências da DPE/AM, quando evidenciada a culpa, por ação ou 
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omissão de seus empregados ou prestadores de serviços, e ainda por deficiência ou negligência na 

execução das tarefas. 

4.2.5. A CONTRATADA responderá por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 

empregados, quando em serviço da DPE/AM. 

4.2.6. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a existência de qualquer serviço não 

constante dos serviços contratados, indicando as providências e causas do(s) defeito(s). 

4.2.7. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas e indiretas (encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais) com o pessoal, que não terão nenhum vínculo 

empregatício com o CONTRATANTE, resultante do cumprimento do contrato. 

4.2.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

4.2.9. Realizar os serviços nos prazos e condições estipulados. 

4.2.10. Disponibilizar veículos para prestar serviço à CONTRATANTE em perfeito estado de 

conservação e limpeza, sob pena de reclamação e/ou recusa por parte do usuário;  

4.2.11. Manter os veículos com o aparelho de medida aferido pelo INMETRO; 

4.2.12. Diligenciar junto aos condutores para que todos: 

4.2.13. Apresentem os veículos limpos e em excelentes condições de manutenção; 

4.2.14. Não procedam ao descarte de resíduos oriundos da prestação dos serviços junto ao meio 

ambiente. 

4.2.15. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas sobre resíduos sólidos; 

4.2.16. Utilizar, preferencialmente, veículos movidos a combustíveis renováveis, equipados com 

sistema de catalisador, com o objetivo de diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera; 

4.2.17. Encaminhar os pneumáticos inservíveis aos fabricantes para destinação final, ambientalmente 

adequada, conforme disciplina normativa vigente; 

4.2.18. Disponibilizar à CONTRATANTE, quando da assinatura do contrato, cópia da tabela de tarifas 

emitida por força das legislações municipais onde poderão ocorrer a prestação dos serviços; 

4.2.19. Manter os veículos em local de fácil acesso de forma que viabilize o atendimento às 

solicitações da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, sob pena de aplicação das 

penalidades cabíveis; 

4.2.20. Substituir o veículo no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, em caso de acidente, incêndio, 

quebra ou outros problemas que impossibilitem a continuidade de sua utilização pelo usuário, o qual 

realizará o ateste da viagem de cada um dos veículos; 

4.2.21. Responsabilizar-se por todas as providências necessárias, no caso da ocorrência de sinistro 

durante o transporte do usuário, não cabendo à CONTRATANTE qualquer responsabilidade ou obrigação 

solidária; 
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4.2.22. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos pessoais e/ou materiais 

causados por seus credenciados ou empregados, dolosa ou culposamente, aos usuários e/ou bens do 

Estado e de terceiros; 

4.2.23. Arcar com as multas resultantes de eventuais infrações cometidas pelos condutores dos 

veículos, as quais serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo à CONTRATANTE qualquer 

responsabilidade solidária; 

4.2.24. Disponibilizar aplicativo de celular conforme prazos máximos estabelecidos no item 14 do 

Termo de referência, que permita o agendamento de utilização dos veículos; 

4.2.25. Providenciar que os motoristas a seu serviço possuam aparelho de telefone celular, do tipo 

smartphone, apto para realização e recebimento de chamadas, e com o aplicativo de solicitação de viagens 

instalado, devendo essa despesa estar inclusa no preço proposto pela CONTRATADA, sem qualquer ônus 

para a CONTRATANTE; 

4.2.26. Entregar relatório diário via e-mail ou acesso ao sistema eletrônico, sem prejuízo de outras 

que se julguem necessárias; 

4.2.27. Entregar relatório mensal em meio magnético, ou acesso ao sistema eletrônico, juntamente 

com a fatura, com as informações mensais, sem prejuízo de outras que se julguem necessárias; 

4.2.28. Emitir relatórios gerenciais informatizados, adaptados para abranger os elementos definidos 

neste Termo, sendo que os mesmos deverão refletir fielmente a utilização do serviço, possibilitando fácil 

fiscalização, acompanhamento e controle pela CONTRATANTE, conforme as rotinas propostas para a 

atividade; 

4.2.29. Orientar os motoristas quanto ao uso devido dos serviços contratados, se for caso 

emergencial acionar o gestor do contrato a qualquer hora/dia, caso se apresente, por exemplo, uma viagem 

de risco, transporte de pessoas em situação anômala ou não autorizadas, e posteriormente a coordenação 

da CONTRATADA deverá comunicar as irregularidades que não foram sanadas de imediato por escrito à 

CONTRATANTE para que tome às medidas cabíveis e preventivas; 

4.2.30. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros por seus credenciados ou empregados, desde que fique comprovada a 

responsabilidade, nos termos do art. 70, da Lei n.º 8.666/93; 

4.2.31. Responsabilizar-se por informar imediatamente à CONTRATANTE, quaisquer 

objetos/documentos deixados dentro dos veículos; 

4.2.32. Manter os veículos em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança, obedecendo a 

todas as normas que regulamentam a utilização de veículos; 

4.2.33. Proceder à apuração de eventuais irregularidades na documentação, na utilização e no 

faturamento dos serviços: 

4.2.34. Se comprovada a participação e/ou envolvimento de motorista(s) da CONTRATADA que 

prestam serviços à CONTRATANTE, este(s) será(ão) excluído(s) da relação de credenciados, 

sumariamente, e a CONTRATADA sujeitar-se-á às penalidades previstas em contrato. 
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4.2.35. Exigir adequada apresentação pessoal dos motoristas, bem como uma postura correta no 

atendimento ao usuário do serviço, tratando-o com respeito, urbanidade, cortesia e educação; 

4.2.36. Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, obrigando-se a reparar, 

exclusivamente às suas custas e dentro dos prazos estabelecidos, todos os erros, falhas, omissões e 

quaisquer outras irregularidades verificadas na execução dos serviços, indenizando a CONTRATANTE ou 

terceiros por qualquer dano ou prejuízo causado, decorrentes de erros, omissões ou irregularidades; 

4.2.37. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pela CONTRATANTE 

de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações recebidas; 

4.2.38.  Arcar com todas as despesas do veículo: combustível, lubrificantes, lanternagem e outros que 

se façam necessários conforme legislação vigente; 

4.2.39. Manter os veículos com o medidor do serviço aferido pelo INMETRO ou empresa autorizada, 

nos termos do REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS vigentes na época; 

4.2.40. Manter sigilo acerca de todos os dados e informações a que tiver acesso por ocasião da 

contratação, principalmente dos dados dos usuários/passageiros (Ex. número de telefone). 

4.2.41. Guardar todas as informações confidenciais em local seguro, de forma que esteja 

adequadamente protegido contra roubo, dano, perda ou acesso não autorizado, de acordo com padrões que 

sejam, no mínimo, equivalentes àqueles aplicados às informações confidenciais da CONTRATADA. 

4.2.42. Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato que envolva o 

da CONTRATANTE mediante prévia e expressa autorização. 

4.2.43. Manter por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados 

que lhe sejam fornecidos em decorrência deste contrato. 

4.2.44. Tratar todas as informações a que tenha acesso em função do presente contrato em caráter 

de estrita confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou permitir o 

acesso, seja por ação ou omissão, a qualquer terceiro. 

4.2.45. Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária com relação a seus funcionários, e quando 

for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados.  

4.2.46. Em reclamações trabalhistas, eventualmente propostas por seus empregados, prepostos ou 

ex-funcionários envolvendo a CONTRATANTE, a CONTRATADA responsabilizar-se-á pela defesa, inclusive 

por custos, despesas e honorários advocatícios, bem como pelo cumprimento das decisões judiciais, 

isentando ainda o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades e/ou ônus decorrentes direta ou 

indiretamente dos referidos processos judiciais. 

4.2.47. A assinatura do contrato não implicará ao CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, 

direta ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a CONTRATADA a manter o CONTRATANTE a 

salvo de qualquer litígio, assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao 

pessoal alocado para o cumprimento do presente objeto. 

4.2.48. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a execução 

dos serviços prestados. 
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4.2.49. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos 

recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados. 

4.2.50. Manter entendimento com o CONTRATANTE, objetivando evitar interrupções ou paralisações 

na execução dos serviços. 

4.2.51. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciário, tributário ou 

responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratação, será imputada ou se comunicará 

a CONTRATANTE.  

4.2.52. É responsabilidade da CONTRATANTE administrar e executar todos os contratos firmados 

com terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros. 

4.2.53. A CONTRATADA disponibilizará todas as condições necessárias para permitir a 

CONTRATANTE auditar e avaliar os serviços relacionados nesse instrumento. 

4.2.54.  Manter todas as condições de habilitação durante a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA-QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. A execução e o controle dos serviços serão acompanhados por servidor previamente designado 

pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, que deverá 

atestar a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 

63 da Lei nº 4.320/1964; 

5.2. Aos servidores investidos na função de fiscal competem: 

5.2.1. Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando todas 

as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos constatados; 

5.2.2. Receber, acolher e atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta 

prestação dos serviços, para fins de pagamento; 

5.2.3. Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidades, bem como 

efetuar as glosas na Nota Fiscal/Fatura; 

5.2.4. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem 

atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação 

das sanções cabíveis, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa; 

5.2.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal deverão ser solicitadas 

ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

5.3. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da 

Fiscalização do Contrato, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas pelo 

CONTRATANTE; 

5.4. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização do Contrato durante a execução do objeto 

contratado não poderá ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestação dos 

serviços; 

5.5. A Fiscalização do Contrato será exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE e não exclui, 

nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade; 
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CLÁUSULA-SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  

6.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste pregão, quando efetivada, deverá recair por 

conta dos recursos específicos consignados no orçamento do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. Programa 14.122.0001.2001.001, Fonte 100, Natureza da 

Despesa 339033.  

6.2. A forma de pagamento dar-se-á mediante apresentação de nota fiscal ou documento fiscal 

competente e legal, juntamente com os relatórios financeiros contendo a totalização dos valores referentes 

aos serviços, devidamente acompanhada das certidões negativas de débito junto a Fazenda Federal, 

Estadual, Municipal, Débitos Trabalhistas e regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS e relatório de adimplemento de encargos trabalhistas, conforme Lei 8.666/93. 

6.3. O CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que a qualquer título lhe forem 

devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual ou avaliações promovidas 

através do Instrumento de Medição de Resultado (IMR); 

6.4. A nota fiscal ou documento fiscal competente e legal, deverá conter o mesmo CNPJ e razão 

social apresentados nos documentos de habilitação da Licitação; 

6.5. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as 

informações registradas na Licitação, deverá ser comunicada ao CONTRATANTE, mediante documentação 

própria, para apreciação da autoridade competente; 

6.6.. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra circunstância 

impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa CONTRATADA para correção, sendo que o 

recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 

partir da data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido; 

6.7. Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária; 

6.8. Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas 

no edital. 

 

CLÁUSULA-SÉTIMA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

7.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 

indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA apresentará garantia de 5% 

(cinco) por cento do valor total do contrato em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 

8.666/1993, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a data da sua assinatura, prorrogáveis por igual 

período, a critério da CONTRATANTE. 

7.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o limite de 2% (dois por 

cento). 
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7.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e 

II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

CONTRATADA. 

7.5. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela 

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

7.6. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-se válida até 

03 (três) meses após o término desta contratação. 

 

CLÁUSULA-OITAVA: DA RESCISÃO DO CONTRATO  

8.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

8.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já 

calculados ou estimados. 

8.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, 

motivadamente, providências acauteladoras. 

8.4. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I – O não cumprimento de cláusulas, especificações, condições ou prazos previstos neste 

instrumento e seus anexos; 

II – O cumprimento irregular de cláusulas, especificações, condições ou prazos previstos neste 

instrumento e seus anexos; 

III – A lentidão do seu cumprimento que impossibilite a conclusão do fornecimento do serviço nos 

prazos estipulados; 

IV – O atraso injustificado no início do fornecimento; 

V – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a contratação, assim como as de seus superiores; 

VI – O cometimento reiterado de faltas no fornecimento do objeto; 

VII – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

VIII – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
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IX – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique o 

fornecimento do objeto; 

X – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela autoridade competente e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XI – A supressão da contratação, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial 

do contrato além dos limites estabelecidos na legislação vigente; 

XII – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

XIII – Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis; 

XIV – Outras ocorrências previstas na legislação pertinente à matéria. 

8.5. A rescisão do contrato poderá ser: 

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos na legislação 

pertinente; 

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

III – Judicial, nos termos da legislação. 

8.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

8.7. A rescisão contratual observará a legislação pertinente e em especial a Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

CLÁUSULA-NONA: DAS SANÇÕES 

 9.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a execução dos 

serviços, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da 

Lei n° 8.666/1993, a saber: 

a) ADVERTÊNCIA, pelo descumprimento de suas obrigações; 

b) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 20% (vinte) por cento, incidente sobre o valor global da 

contratação, pela recusa em prestar os serviços; 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A DPE/AM por 

um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto a prestação dos serviços; 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos 

de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais 

como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa. 

9.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei n° 8.666/1993; 

9.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida 

notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 
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9.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que 

se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

9.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 

onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n° 8.666/1993; 

9.6. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Defensor 

Público Geral da DPE/AM, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 

dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

9.7. Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de licitação, ou do 

impedimento para contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa que aplicou a sanção; já a 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar é aplicável à Administração Direta e Indireta da União, do 

Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei n.º 

8.666/93, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) ou de 10 

(dez) dias, conforme se trate de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade, respectivamente. 

9.8. As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

 

CLÁUSULA-DÉCIMA: DOS RECURSOS 

10.1. Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem 

efeito suspensivo: 

a) interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias da ciência 

que tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência e multa; 

b) interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias da 

publicação no Diário Oficial da decisão de suspensão do direito de licitar, impedimento de contratar ou 

rescindir administrativamente o contrato; 

c) formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 (dez) dias da publicação no Diário Oficial da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

 

CLÁUSULA-DÉCIMA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO  

11.1. O presente contrato poderá ser alterado, por meio de aditamento, nos casos apontados pelo art. 

65 da Lei n° 8.666/93. 

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem no objeto ora contratado, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

11.3. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para o objeto contratado, 

esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 

anterior. 
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11.4. No caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e  

posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição 

regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 

eventualmente decorrentes da supressão desde que regularmente comprovados. 

11.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de 

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, 

conforme o caso. 

11.6. Incumbe, obrigatoriamente, à CONTRATADA comunicar ao CONTRATANTE os eventos 

previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os acréscimos ou diminuição dos preços do objeto ora 

contratados, sob pena de, no caso de redução dos valores, ser obrigada a indenizar imediatamente o 

CONTRATANTE com a cominação das demais penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA-DÉCIMA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO 

12.1. O presente contrato fundamenta-se nas leis nº 8.666, de 21/06/1993, atualizada, Lei nº 10.520 

de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 

comuns, e dá outras providências e Decreto nº 5.450 de 31/05/2005, que regulamenta a modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e vincula-se ao edital e anexos do 

pregão eletrônico nº xx/2019, constante do processo nº 20000.0006856/2018-83 bem como à proposta da 

contratada. 

 

CLÁUSULA-DÉCIMA TERCEIRA: DOCUMENTAÇÃO  

13.1. A CONTRATADA e seus representantes legais apresentaram neste ato os documentos 

comprobatórios de suas condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura do presente, inclusive a 

Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais previdenciários públicos, a que estiver vinculada. 

 

CLÁUSULA-DÉCIMA QUARTA: FORO 

14.1. O foro do presente contrato é o desta cidade de Manaus, com expressa renúncia da 

CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA-DÉCIMA QUINTA: PUBLICAÇÃO  

15.1. O CONTRATANTE obriga-se a prover às suas expensas, devendo nesta data providenciá-la, a 

publicação, em forma de extrato, do presente contrato, para ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias no Diário 

Oficial do Estado, a contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura. 

 

CLÁUSULA-DÉCIMA SEXTA - CLÁUSULA ESSENCIAL  

16.1. Constitui, também, cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte 

da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de exceção de inadimplemento, como 
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fundamento para a unilateral interrupção do fornecimento do objeto contratado, exceto nos casos previstos 

na Lei n° 8.666/93. 

16.2. A CONTRATADA está obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA-DÉCIMA SÉTIMA: NORMAS APLICÁVEIS  

17.1. O Presente Contrato rege-se por toda a legislação aplicável à espécie e ainda pelas disposições 

que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde já, entendem-se como 

integrantes do presente Termo de contrato, especialmente a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e a 

legislação referente aos Planos Econômicos do Governo Federal que atinjam as cláusulas econômicas 

deste contrato, declarando a CONTRATADA conhecer todas essas normas, e concordando em sujeitar-se 

às estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não 

expressamente transcritas no presente instrumento. 

 

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos. 

 

Manaus,       de                        de 2019. 

 

Pelo CONTRATANTE: 

    ___________________________________ 

 

Pelo CONTRATADA: 

    ___________________________________ 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

R.G.: 

CPF: 

Ass:________________________ 

 

Nome: 

R.G.: 

CPF: 
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