
 

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

PROCESSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

 
PREÂMBULO 
O CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO 
Comissão Permanente de Seleção por intermédio do Pregoeiro, torna público que se acha 
aberta, nesta Empresa, licitação na modalidade 
PROCESSO SELETIVO Nº
Contratações de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA
posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e 
Lei Federal Nº 8.666, 21/06/1993,
12.986, de 17/03/2006 e Lei Federal Nº 123, de 14/12/2006, e demais normas aplicáveis 
à espécie, a realizar-se às 
Centro Administrativo, localizado n
Recife/PE. CEP 50.790-900 
 
A abertura dos envelopes de proposta será feita após a fase de credenciamento, de acordo 
com as especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I).
 
1. - DO OBJETO  
 
A presente licitação tem por objeto a 
prestação de serviços de
estacionamento rotativo
saída dos veículos no complexo 
 
2. –DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO/
 
2.1 –O Valor mínimo estimado para contratação será de R$ 
quatro mil trezentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos
 
3. - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE 
 
3.1 - Somente poderá participar desta Licitação a Empresa que atender o disposto no 
título HABILITAÇÃO. 
 
3.1.1 - Ficarão, entretanto, impedidas de participar as Empresas:
 
3.1.1.1 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de consti
há empresas que isoladamente podem executar o serviço sob licitação;
 
3.1.1.2 - Cujos dirigentes sócios
Contratante, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federa
21.06.93; 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS
PORTARIA Nº 010/2015 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 

O CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO -
Comissão Permanente de Seleção por intermédio do Pregoeiro, torna público que se acha 
aberta, nesta Empresa, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, 
PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016, que será regida pelo 
Contratações de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA-PE/OS, com alterações 
posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e subsidiariamente pela
Lei Federal Nº 8.666, 21/06/1993, Lei Federal Nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Estadual Nº 
12.986, de 17/03/2006 e Lei Federal Nº 123, de 14/12/2006, e demais normas aplicáveis 

se às 08h30min do dia 08 de junho de 2016
Centro Administrativo, localizado na BR 101 – Sul, KM 70, Nº 550 

 

A abertura dos envelopes de proposta será feita após a fase de credenciamento, de acordo 
com as especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I). 

ente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada
prestação de serviços de operacionalização e exploração 
estacionamento rotativo de veículos, com organização e controle d

o complexo CEASA/PE-OS. 

DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO/FONTE DE RECURSOS

O Valor mínimo estimado para contratação será de R$ 174.391,35
quatro mil trezentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos) 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

Somente poderá participar desta Licitação a Empresa que atender o disposto no 

Ficarão, entretanto, impedidas de participar as Empresas: 

Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de consti
há empresas que isoladamente podem executar o serviço sob licitação;

dirigentes sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a 
Contratante, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federa

 

CPS 

- CEASA, através da 
Comissão Permanente de Seleção por intermédio do Pregoeiro, torna público que se acha 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, 
 Regulamento para 

PE/OS, com alterações 
subsidiariamente pela 

Lei Federal Nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Estadual Nº 
12.986, de 17/03/2006 e Lei Federal Nº 123, de 14/12/2006, e demais normas aplicáveis 

08h30min do dia 08 de junho de 2016, no 2º andar do 
Sul, KM 70, Nº 550 - Bairro do Curado, 

A abertura dos envelopes de proposta será feita após a fase de credenciamento, de acordo 

Contratação de empresa especializada para 
e exploração dos serviços de 

om organização e controle de entrada e 

FONTE DE RECURSOS 

174.391,35 (cento e setenta e 

Somente poderá participar desta Licitação a Empresa que atender o disposto no 

Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, posto que 
há empresas que isoladamente podem executar o serviço sob licitação;; 

ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a 
Contratante, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666, de 



 

 
 
 
 
 
 

3.1.1.3 - Que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder 
público estadual ou que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com a 
Administração; 
3.2 - As microempresas e empresas de peque
preferencial, sendo consideradas como tal aquelas que constarem na firma ou 
denominação social as expressões “microempresa” ou “empresa de pequeno porte”, ou 
suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, nos termos d
 
3.3 - As empresas participantes poderão comprovar que estão enquadradas como 
microempresa ou empresa de pequeno porte por meio de declaração de que atendem aos 
requisitos do art. 3º da lei complementar 123/2006, cabendo ao Pregoeiro a facul
consultar o sítio oficial da receita federal, na internet, para ratificar a condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte das empresas participantes.

 
4. - DO CREDENCIAMENTO
 
4.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 
4.1.1 - tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social, registrado na 
Junta Comercial ou, tratando
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estej
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
 
4.1.2 - tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com 
firma reconhecida do qual constem poderes específicos para 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados 
no item 4.1.1 que comprove os poderes do mandante para a 
 
4.2 - Para efeito de aplicação da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
os licitantes enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte devem 
apresentar declaração do próprio licitante, conforme modelo do Anexo VI a este Edi
 
4.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar
oficial de identificação que contenha foto.
 
4.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
 
4.5- Declaração de pleno atendimento 
estabelecido no Anexo IV ao Edital deverá ser apresentada 
02. 
 
5. - DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
 
5.1.- As Propostas e os Documentos para H
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
  
Envelope Nº 1 – Proposta de Preços 
Processo Seletivo nº 006/2016
Pregão Presencial n° 001/2016

Que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder 
público estadual ou que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com a 

As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado e 
preferencial, sendo consideradas como tal aquelas que constarem na firma ou 
denominação social as expressões “microempresa” ou “empresa de pequeno porte”, ou 
suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, nos termos da LC 123/2006.

As empresas participantes poderão comprovar que estão enquadradas como 
microempresa ou empresa de pequeno porte por meio de declaração de que atendem aos 
requisitos do art. 3º da lei complementar 123/2006, cabendo ao Pregoeiro a facul
consultar o sítio oficial da receita federal, na internet, para ratificar a condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte das empresas participantes.

DO CREDENCIAMENTO 

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
se de representante legal, o estatuto social, contrato social, registrado na 

Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades simples, o ato constitutivo registrado no 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com 
firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados 
no item 4.1.1 que comprove os poderes do mandante para a outorga.

Para efeito de aplicação da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
os licitantes enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte devem 
apresentar declaração do próprio licitante, conforme modelo do Anexo VI a este Edi

O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 

Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo IV ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes Nº s 01 e 

DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

s e os Documentos para Habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

Proposta de Preços  
nº 006/2016 

Pregão Presencial n° 001/2016 

 

Que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder 
público estadual ou que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com a 

no porte terão tratamento diferenciado e 
preferencial, sendo consideradas como tal aquelas que constarem na firma ou 
denominação social as expressões “microempresa” ou “empresa de pequeno porte”, ou 

a LC 123/2006. 

As empresas participantes poderão comprovar que estão enquadradas como 
microempresa ou empresa de pequeno porte por meio de declaração de que atendem aos 
requisitos do art. 3º da lei complementar 123/2006, cabendo ao Pregoeiro a faculdade de 
consultar o sítio oficial da receita federal, na internet, para ratificar a condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte das empresas participantes. 

documentos: 
se de representante legal, o estatuto social, contrato social, registrado na 

o ato constitutivo registrado no 
am expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com 
formular lances, negociar 

preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados 

outorga. 

Para efeito de aplicação da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
os licitantes enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte devem 
apresentar declaração do próprio licitante, conforme modelo do Anexo VI a este Edital. 

se exibindo documento 

Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
dos Envelopes Nº s 01 e 

abilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 



 

 
 
 
 
 
 

Envelope Nº 2 – Documentos de Habilitação
Processo Seletivo nº 006/2016
Pregão Presencial n° 001/2016
 
5.2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo seu representante legal ou pelo 
procurador.  
 
5.3 - Todos os documentos exigidos para Habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia (exceto fax) autenticada, por tabelião ou 
pregoeiro e/ou equipe de apoio
sendo necessário apenas 01 (um) envelope de habilitação para o processo;
 
5.4 - Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para recebimento da documentação e 
das propostas, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidas quaisquer 
adendos ou alterações da documentação e das propostas;
 
5.5 – A abertura dos envelopes de documentação e proposta será realizada em sessão 
pública, da qual se lavrará Ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelo 
Pregoeiro e sua equipe de 
pelos seus representantes legais.
 
5.6 – Além dos requisitos acima para o
Prazo de validade da proposta nunca
para apresentação dos envelopes.

5.7 - Será desclassificada a proposta que: 

5.7.1 - Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, 
manifestamenteinexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 
44 e incisos I e II do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93
 
5.7.2 - Não atenda às especificações do objeto desta licitação. 

5.8 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem. 

5.9 - O preço será proposto em moeda corrente nacional, em algarismo com 2 (duas) 
casas decimais e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou 
ou qualquer outra condição que induza o 
preços propostos deverão estar incluídos todas 
licenciamentos, seguros contra danos materiais a 
de  qualquer  natureza  e  todas  as  despesas,  diretas  ou indiretas, relacionadas com a 
execução do objeto da presente licitação; 

 
5.10 - Toda a especificação estabelecida para a 
licitação, será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua proposta de 

Documentos de Habilitação 
nº 006/2016 

esencial n° 001/2016 

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo seu representante legal ou pelo 

Todos os documentos exigidos para Habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia (exceto fax) autenticada, por tabelião ou 
pregoeiro e/ou equipe de apoio do CEASA/PE-OS após a abertura do respectiv
sendo necessário apenas 01 (um) envelope de habilitação para o processo;

Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para recebimento da documentação e 
das propostas, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidas quaisquer 
dendos ou alterações da documentação e das propostas; 

A abertura dos envelopes de documentação e proposta será realizada em sessão 
pública, da qual se lavrará Ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelo 
Pregoeiro e sua equipe de apoio, podendo quaisquer reclamações ser feitas no momento 
pelos seus representantes legais. 

Além dos requisitos acima para o objeto a ser licitado a proposta deverá indicar 
azo de validade da proposta nunca inferior a 60 (sessenta) dias, contados

para apresentação dos envelopes. 

Será desclassificada a proposta que:  

Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
mercado, subestimados (inferiores ao valor estimado)
inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 

44 e incisos I e II do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93;  

Não atenda às especificações do objeto desta licitação.  

Não se considerará qualquer oferta de vantagem.  

O preço será proposto em moeda corrente nacional, em algarismo com 2 (duas) 
por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e sem conter alternativas de preço 
ou qualquer outra condição que induza o julgamento  a  ter  mais  de  um  re

estar incluídos todas as despesas e custos,
os contra danos materiais a terceiros e responsabilidadecivil,  tributos  

de  qualquer  natureza  e  todas  as  despesas,  diretas  ou indiretas, relacionadas com a 
execução do objeto da presente licitação;  

Toda a especificação estabelecida para a realização dos serviços
licitação, será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua proposta de 

 

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo seu representante legal ou pelo 

Todos os documentos exigidos para Habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia (exceto fax) autenticada, por tabelião ou pelo 

OS após a abertura do respectivo envelope, 
sendo necessário apenas 01 (um) envelope de habilitação para o processo; 

Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para recebimento da documentação e 
das propostas, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidas quaisquer 

A abertura dos envelopes de documentação e proposta será realizada em sessão 
pública, da qual se lavrará Ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelo 

apoio, podendo quaisquer reclamações ser feitas no momento 

itado a proposta deverá indicar 
inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data fixada 

Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
subestimados (inferiores ao valor estimado) ou 

inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 

O preço será proposto em moeda corrente nacional, em algarismo com 2 (duas) 
por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 

previsão inflacionária e sem conter alternativas de preço 
julgamento  a  ter  mais  de  um  resultado.  Nos 

despesas e custos, como por exemplo: 
responsabilidadecivil,  tributos  

de  qualquer  natureza  e  todas  as  despesas,  diretas  ou indiretas, relacionadas com a 

realização dos serviços, objeto desta 
licitação, será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua proposta de 



 

 
 
 
 
 
 

preços.  
 
5.12 - O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsidera
formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 
 
5.13 - O licitante que for optante 
Microempresa fora dos envelopes, no 

 
6. - DA HABILITAÇÃO 

 
6.1. - Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos:
 
6.1.1. - Registro comercial, no caso de empresa individual;
 
6.1.2. – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades empresa
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
 
6.1.3. – Comprovação do cumprimento do disposto no inc. V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93 
(Anexo IV); 
 
6.1.4. – Decreto de autorização, em se tratando de
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
 
6.1.5. – Comprovante de inscrição no CNPJ.
 
6.2. - A documentação relativa à
 
6.2.1. – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
 
6.2.2. – Prova de regularidade para com a Dívida A
fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
 
6.2.3. – Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS - Lei n.º 8.036/90), através da apresentação de Certificado Fornecido pela 
Econômica Federal – C.E.F., dentro do prazo de validade;
 
6.2.4. – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
n.º 12.440/2011), através da apresentação de 
(CNDT), dentro do prazo de validade;
 
6.2.5. - Serão admitidas em conformidade com o artigo 206 do Código Tributário Nacional, 
certidões positivas com efeito negativo;
 
6.2.6. - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma 
restrição. 

O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsidera
sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.  

icitante que for optante pelo “Simples Nacional” deveráapresentarDeclaração  de 
fora dos envelopes, no momento do credenciamento. 

habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos:

Registro comercial, no caso de empresa individual; 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
do de sociedades empresariais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

Comprovação do cumprimento do disposto no inc. V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93 

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; 

Comprovante de inscrição no CNPJ. 

A documentação relativa à regularidade Fiscal e trabalhista consistirá em:

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

Prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União, através de certidão 
fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
Lei n.º 8.036/90), através da apresentação de Certificado Fornecido pela 

C.E.F., dentro do prazo de validade; 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
n.º 12.440/2011), através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

do prazo de validade; 

Serão admitidas em conformidade com o artigo 206 do Código Tributário Nacional, 
s positivas com efeito negativo; 

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
ara efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma 

 

O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas 

deveráapresentarDeclaração  de 

habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
, e, no caso de sociedade por ações, 

Comprovação do cumprimento do disposto no inc. V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93 

empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

regularidade Fiscal e trabalhista consistirá em: 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
 

tiva da União, através de certidão 

Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
Lei n.º 8.036/90), através da apresentação de Certificado Fornecido pela Caixa 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Lei 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

Serão admitidas em conformidade com o artigo 206 do Código Tributário Nacional, 

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
ara efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma 



 

 
 
 
 
 
 

6.2.8. - Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno 
porte, será assegurado o prazo de 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da administração, para regularização, pagamento 
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de negativa.  
 
6.2.9 - Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações para o 
cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação.
 
6.3. – A documentação relativa à qualificação econômico
 
6.3.1. - Certidão Negativa de Falência 
da sede da Pessoa Jurídica;
 
6.4. - Será inabilitada a Empresa que apresentar objeto social incompatível com o objeto 
desta licitação. 
 
6.5. - Será inabilitado o licitante q
ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital, ressalvadas as restrições 
relativas à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
termos da lei Complementar n° 1
 
6.6. - A não regularização da documentação, no
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo faculta
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a 
licitação. 
 
6.7. - O licitante quando convocado no prazo de 03 (três) dias úteis, se outro não estiver 
sido estabelecido no Edital, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato ou instrumento equivalente, comportar
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Estado de Pernambu
e terá o seu cadastramento 
multas previstas em edital, contrato ou instrumento equivalente e
legais. 
 
6.8. - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 
adjudicado ao autor da proposta com o lance de maior
 
7. - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
7.1. - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessã
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
 
7.2. - Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acor
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno 
porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo momento inicial 

omento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da administração, para regularização, pagamento 
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações para o 
cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação.

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 
; 

Será inabilitada a Empresa que apresentar objeto social incompatível com o objeto 

Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos 
los em desacordo com as exigências deste edital, ressalvadas as restrições 

relativas à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
termos da lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.8
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a 

O licitante quando convocado no prazo de 03 (três) dias úteis, se outro não estiver 
sido estabelecido no Edital, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

tardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato ou instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Estado de Pernambu
e terá o seu cadastramento suspenso pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital, contrato ou instrumento equivalente e das demais cominações 

Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 
da proposta com o lance de maior preço. 

DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo 
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

 

Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno 
) dias úteis, cujo momento inicial 

omento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da administração, para regularização, pagamento 
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações para o 
cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação. 

financeira consistirá em: 

expedida pelo distribuidor 

Será inabilitada a Empresa que apresentar objeto social incompatível com o objeto 

ue deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos 
los em desacordo com as exigências deste edital, ressalvadas as restrições 

relativas à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos 

prazo previsto no subitem 6.2.8, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

do à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a 

O licitante quando convocado no prazo de 03 (três) dias úteis, se outro não estiver 
sido estabelecido no Edital, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

tardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco, 
suspenso pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

das demais cominações 

Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 

o de processamento do 
se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
estabelecido no Anexo V do 

Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 



 

 
 
 
 
 
 

7.3. - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassifi
 
7.3.1. - cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital;
 
7.3.2. – que não apresente preço 
 
7.4. - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes.  
 
7.5. - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios:
 
7.5.1. - Seleção da proposta de menor preço, 
ao estimado, e as demais com preços até 10% s
 
7.5.2. - Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os melhores preços, até o máximo de 
03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas a
independentemente do número de licitantes. 
 
7.5.3. - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial
demais em ordem decrescente de valor, decidindo
empate de preços. 
 
7.5.4. - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances, em relação aos demais empatados, e assim suce
completa da ordem de lances.
 
7.5.5. - Os lances deverão ser formulados em valores distintos à prop
 
7.5.6. - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 
 
7.5.7. - Havendo empate, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 
14/12/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, conforme § 3º, do art. 45 da Lei 
Complementar n° 123/2006.
 
7.5.8. - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas ou empresas de pequeno porte se
cento) inferiores à proposta mais bem classificada, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei 
Complementar n° 123/2006.
 
7.5.9. - Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresas ou empresas 
de pequeno porte previsto no art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, proceder
forma do art. 45 do dispositivo legal mencionado.

A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital;

não apresente preço global; 

Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

Seleção da proposta de menor preço, assim considerada aquela de valor superior 
ao estimado, e as demais com preços até 10% superiores àquela; 

Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os melhores preços, até o máximo de 
03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  

O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
sequencial, a partir do autor da proposta de menor

demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 

Os lances deverão ser formulados em valores distintos à prop

A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
a formulação de lances.  

Havendo empate, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 
14/12/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, conforme § 3º, do art. 45 da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até

à proposta mais bem classificada, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresas ou empresas 
revisto no art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, proceder

forma do art. 45 do dispositivo legal mencionado. 

 

A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
cadas as propostas: 

cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

assim considerada aquela de valor superior 

Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os melhores preços, até o máximo de 

s propostas empatadas, 

O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
ir do autor da proposta de menor preço e os 

se por meio de sorteio no caso de 

A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
ssivamente até a definição 

Os lances deverão ser formulados em valores distintos à proposta de menor preço. 

A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

Havendo empate, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 
14/12/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, conforme § 3º, do art. 45 da Lei 

se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
jam iguais ou até 5% (cinco por 

à proposta mais bem classificada, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei 

Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresas ou empresas 
revisto no art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, proceder-se-á na 



 

 
 
 
 
 
 

7.5.10. - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de h
melhor proposta para verificação do atendi
 
7.5.11. - O Pregoeiro poderá negocia
melhoria da sua proposta; 
 
7.5.12. - Após a negociação, se 
preço, decidindo motivadamente a respeito.
 
7.5.13. - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com 
os preços praticados no mercado, a par do valor 
objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais e insumos
 
7.5.14. - O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes esclarecimentos 
que julgar necessários. 
 
7.5.15. - Considerada aceitável a oferta de maior
os documentos de habilitação de seu autor.
 
7.5.16. - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do cer
 
7.5.16.1 - Observar-se-á o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar Nº 
123/2006, no caso de declaração de vencedor da licitação enquadrado como 
microempresa e empresa de pequeno porte.
 
7.5.17. - Se a oferta não for aceitável, ou se a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de 
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 
de habilitação e assim sucessivame
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
 
7.5.18 – Desta reunião lavrar
ocorrências relevantes e que, ao final, s
equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes presentes.
 
7.5.19 – A licitante vencedora deverá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar 
da formalização e definição da proposta no pregão, form
preços, contendo expressamente os valores ofertados 
compõem o objeto licitado. 
 
8. - DA DILIGÊNCIA 

 
8.1- Em qualquer fase do procedimento licitatório é facultado ao Pregoeiro ou Autoridade 
Superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveria constar 
originalmente da proposta. 
 
9. - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a 
melhor proposta para verificação do atendimento das condições fixadas no E

O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de maior
 

gociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do maior
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com 
os preços praticados no mercado, a par do valor estimado, coerente com a execução do 
objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais e insumos

O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes esclarecimentos 

aceitável a oferta de maior preço, será aberto o envelope contendo 
os documentos de habilitação de seu autor. 

Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

á o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar Nº 
123/2006, no caso de declaração de vencedor da licitação enquadrado como 
microempresa e empresa de pequeno porte. 

Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de maior preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da 
equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes presentes. 

A licitante vencedora deverá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar 
da formalização e definição da proposta no pregão, formular e entregar a proposta de 
preços, contendo expressamente os valores ofertados pelos lances e negociação que 

 

Em qualquer fase do procedimento licitatório é facultado ao Pregoeiro ou Autoridade 
Superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveria constar 

 

DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro procederá à 
abilitação do licitante que apresentou a 

mento das condições fixadas no Edital. 

r com o autor da oferta de maior valor com vista a 

ro examinará a aceitabilidade do maior 

O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com 
estimado, coerente com a execução do 

objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais e insumos; 

O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes esclarecimentos 

preço, será aberto o envelope contendo 

Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

á o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar Nº 
123/2006, no caso de declaração de vencedor da licitação enquadrado como 

licitante desatender as exigências para a 
r preço, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 
nte, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 

atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
erá assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da 

A licitante vencedora deverá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar 
ular e entregar a proposta de 

lances e negociação que 

Em qualquer fase do procedimento licitatório é facultado ao Pregoeiro ou Autoridade 
Superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveria constar 



 

 
 
 
 
 
 

9.1.- A proposta de preço, com bas
deverá ser apresentada com as seguintes exigências:
 
9.1.1- Ser datilografada ou digitada com clareza, sem emenda, rasura, acréscimo ou 
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada
as suas folhas; 
 
9.1.2.- Mencionar o número do processo licitatório e do Pregão Presencial, 
timbrado, contendo a razão social da licitante, bem como endereço e o código de 
endereçamento postal; 
 
9.1.3.- Conter preçoglobal, em 
ressalvas, entrelinhas, emendas, rasuras ou borrão, estando neles incluídos todas as 
despesas inerentes a realização do objeto
casas decimais após a vírgula.
 
9.1.4.- Existindo discrepância do preço global em número e por extenso, prevalecerá este 
último; 
 
9.1.5.- Deverão estar incluídos no preço todos os custos, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que in
objeto a ser licitado. 
 
9.2.- Após a divulgação do resultado da Habilitação, o licitante vencedor terá
até 02 (dois) dias úteis para entrega da nova proposta
reformulados. Caso este prazo seja desrespeitado, será automaticament
segundo colocado, nos mesmos moldes do vencedor.
 
9.2.1. - Na proposta final deverá conter todas as despesas diretas e/ou indiretas 
inerentesa execução do objeto a ser contratado.
 
9.2.2. – O descumprimento do subitem supra, implicará na decadência do direito de 
solicitação de reequilíbrio econômico financeiro.
 
10. - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

 
10.1.- Após a análise das propostas, o Pregoeiro, com bas
e 3º, e 48 incisos I e II da Lei Federal Nº 8.666/83, desclassificará as propostas que:
 
10.1.1.- Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda, 
excessivamente ou manifestadamente inexeqüíveis, sendo 
direito de, em caso de dúvidas, exigir do licitante a comprovação de exeqüibilidade dos 
preços propostos, como condição de aceitação da proposta;
 
10.1.2.- Não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório;
 
10.1.3.- Não contiverem descrição detalhada do que estiver sendo proposto;
 

A proposta de preço, com base nas especificações contidas no anexo I deste Edital, 
deverá ser apresentada com as seguintes exigências: 

Ser datilografada ou digitada com clareza, sem emenda, rasura, acréscimo ou 
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada

Mencionar o número do processo licitatório e do Pregão Presencial, 
contendo a razão social da licitante, bem como endereço e o código de 

Conter preçoglobal, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, sem 
ressalvas, entrelinhas, emendas, rasuras ou borrão, estando neles incluídos todas as 

inerentes a realização do objeto, bem como deverá conter apenas 02 (duas) 
casas decimais após a vírgula. 

Existindo discrepância do preço global em número e por extenso, prevalecerá este 

Deverão estar incluídos no preço todos os custos, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a e

do resultado da Habilitação, o licitante vencedor terá
02 (dois) dias úteis para entrega da nova proposta de preços

reformulados. Caso este prazo seja desrespeitado, será automaticament
segundo colocado, nos mesmos moldes do vencedor. 

proposta final deverá conter todas as despesas diretas e/ou indiretas 
bjeto a ser contratado. 

O descumprimento do subitem supra, implicará na decadência do direito de 
solicitação de reequilíbrio econômico financeiro. 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Após a análise das propostas, o Pregoeiro, com base nos artigos 44, parágrafos 2º 
e 3º, e 48 incisos I e II da Lei Federal Nº 8.666/83, desclassificará as propostas que:

Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda, 
excessivamente ou manifestadamente inexeqüíveis, sendo facultado à Administração o 
direito de, em caso de dúvidas, exigir do licitante a comprovação de exeqüibilidade dos 
preços propostos, como condição de aceitação da proposta; 

Não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório;

ão contiverem descrição detalhada do que estiver sendo proposto;

 

e nas especificações contidas no anexo I deste Edital, 

Ser datilografada ou digitada com clareza, sem emenda, rasura, acréscimo ou 
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas e numeradas todas 

Mencionar o número do processo licitatório e do Pregão Presencial, em papel 
contendo a razão social da licitante, bem como endereço e o código de 

moeda nacional, em algarismo e por extenso, sem 
ressalvas, entrelinhas, emendas, rasuras ou borrão, estando neles incluídos todas as 

, bem como deverá conter apenas 02 (duas) 

Existindo discrepância do preço global em número e por extenso, prevalecerá este 

Deverão estar incluídos no preço todos os custos, encargos sociais, trabalhistas e 
cidam sobre a execução do 

do resultado da Habilitação, o licitante vencedor terá o prazo de 
de preços com os valores 

reformulados. Caso este prazo seja desrespeitado, será automaticamente repassado ao 

proposta final deverá conter todas as despesas diretas e/ou indiretas 

O descumprimento do subitem supra, implicará na decadência do direito de 

e nos artigos 44, parágrafos 2º 
e 3º, e 48 incisos I e II da Lei Federal Nº 8.666/83, desclassificará as propostas que: 

Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda, 
facultado à Administração o 

direito de, em caso de dúvidas, exigir do licitante a comprovação de exeqüibilidade dos 

Não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório; 

ão contiverem descrição detalhada do que estiver sendo proposto; 



 

 
 
 
 
 
 

10.2.- Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 
08 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas em 
decorrência das quais foram desclassificadas.
 
11. - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

 
11.1. - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-
 
11.2. - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 
licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
 
11.3. - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá
lo devidamente informado à autoridade competente.
 
11.4. - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do c
o processo.  
 
11.5. - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento.
 
11.6. - Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatár
convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo definido neste 
Edital. 
 
12. -DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

12.1 - O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir 
da data da sua assinatura. 
8.666/93, se impõe em face dos investimentos a serem apostos pelo futuro contratado, bem 
como pela solidez e segurança jurídica que requer dita contratação;

12.2 - O licitante vencedor, a critério 
62, 2º e 4º da Lei 8.666/93, será convocado para assinatura do contrato, conforme Minuta 
em anexo ou recebimento do 
(quarenta e oito) horas após a 
proponente interpor recurso, o que implicará em determinação de nova data para 
assinatura do contrato.  
 
12.3 - Se a licitante vencedora não comparecer no CEASA/PE
(quarenta e oito) horas, após regularmente convocada para assinar o contrato, ensejará a 
aplicação de multa prevista no Título XVI Das Sanções Administrativas deste Edital. 

 

Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 
08 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas em 

quais foram desclassificadas. 

DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

a de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 
licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

erposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá
lo devidamente informado à autoridade competente. 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará 

O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 

Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatár
convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo definido neste 

DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir 
assinatura. O prazo já expresso no máximo disposto no art.57, II, da Lei 

8.666/93, se impõe em face dos investimentos a serem apostos pelo futuro contratado, bem 
como pela solidez e segurança jurídica que requer dita contratação; 

O licitante vencedor, a critério do CEASA/PE-OS e observados os dispositivos do art. 
8.666/93, será convocado para assinatura do contrato, conforme Minuta 

em anexo ou recebimento do documento equivalente (Ordem de Serviço), no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas após a data de Homologação, ressalvado o caso de algum 
proponente interpor recurso, o que implicará em determinação de nova data para 

Se a licitante vencedora não comparecer no CEASA/PE-OS dentro de um prazo de 48 
horas, após regularmente convocada para assinar o contrato, ensejará a 

aplicação de multa prevista no Título XVI Das Sanções Administrativas deste Edital. 

 

Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 
08 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas em 

No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
se então o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 

 

a de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 
licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

erposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
ertame à licitante vencedora e homologará 

O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será 
convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo definido neste 

O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir 
prazo já expresso no máximo disposto no art.57, II, da Lei 

8.666/93, se impõe em face dos investimentos a serem apostos pelo futuro contratado, bem 

OS e observados os dispositivos do art. 
8.666/93, será convocado para assinatura do contrato, conforme Minuta 

documento equivalente (Ordem de Serviço), no prazo de 48 
data de Homologação, ressalvado o caso de algum 

proponente interpor recurso, o que implicará em determinação de nova data para 

OS dentro de um prazo de 48 
horas, após regularmente convocada para assinar o contrato, ensejará a 

aplicação de multa prevista no Título XVI Das Sanções Administrativas deste Edital.  



 

 
 
 
 
 
 

13. DA FISCALIZAÇÃO/ E EXECUÇÃO DO OBJETO
 
13.1 - A contratada obriga-
partir de sua notificação, o objeto licitado caso o mesmo 
execução dos serviçosou durante a 
dos serviços e que por isso não possa executar os serviços. Em 
do prazo previsto, aplicar-se
Sanções Administrativas. 
 
13.2 - A contratada obriga
compatibilidade com asobrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
exigida na licitação, devendocomunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato. 
 
13.3 - O setor competente para fiscalizar, acompanhar e aprovar a entrega do objeto 
licitado será o Departamento de Mercado
Setor de Limpeza, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº
 
14 - DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE VENCEDOR
 
14.1 - No período contratual, ficará na responsabilidade da contratada
preventiva e corretiva com reposição de equipamentos 
 
14.2- O Proponente vencedor, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 
8.666/93e suas alterações posteriores, se obriga a aceitar os acréscimos ou supressões de 
até 25% (vintee cinco por cento) do valor do contrato. 
 
15 – DO PAGAMENTO 
 
15.1 - O pagamento decorrente da concretização desta licitação se
efetuado pela contratada ao CEASA/PE
em um prazo de até 05 (cinco) dias úteis do mês subsequente.
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
16.1 - O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, não celebrar 
o contrato, deixar de entregar ou
certame, ensejar oretardamento da execução do objeto licitado, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo 
execução do contrato, ficará impedido de 
Federal ou Municípios, e será descredenciado dos 
inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e estará sujeito à multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor global desta licitação.
 
16.2 - O descumprimento total ou parcialment
das sanções abaixo citadas, garantida a defesa prévia, nos seguintes termos: 

16.2.1. - Qualquer substituição do

DA FISCALIZAÇÃO/ E EXECUÇÃO DO OBJETO 

-se a sanar, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, contadas a 
de sua notificação, o objeto licitado caso o mesmo apresente, no momento da 

durante a vigência do contrato, algum problema na prestação 
e que por isso não possa executar os serviços. Em caso de descumprimento 

se-ão as penalidades previstas no subitem 

A contratada obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 

exigida na licitação, devendocomunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
a manutenção do contrato.  

O setor competente para fiscalizar, acompanhar e aprovar a entrega do objeto 
licitado será o Departamento de Mercado, com acompanhamento do encarregado do 

, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93. 

DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE VENCEDOR 

No período contratual, ficará na responsabilidade da contratada
preventiva e corretiva com reposição de equipamentos relacionada com o objeto. 

O Proponente vencedor, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 
suas alterações posteriores, se obriga a aceitar os acréscimos ou supressões de 

e cinco por cento) do valor do contrato.  

O pagamento decorrente da concretização desta licitação se
efetuado pela contratada ao CEASA/PE-OS em conta a ser indicada pela contratante 

zo de até 05 (cinco) dias úteis do mês subsequente. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, não celebrar 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

retardamento da execução do objeto licitado, não mantiver a 
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver
inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e estará sujeito à multa de 5% (cinco por cento) 

desta licitação. 

O descumprimento total ou parcialmente do contrato firmado ensejaráa
abaixo citadas, garantida a defesa prévia, nos seguintes termos: 

Qualquer substituição dos equipamentos terá que ser realizado no prazo máximo 

 

quatro) horas, contadas a 
apresente, no momento da 

ontrato, algum problema na prestação 
caso de descumprimento 

ão as penalidades previstas no subitem 2 do Título XVI - Das 

se a manter, durante a vigência do contrato, em 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 

exigida na licitação, devendocomunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 

O setor competente para fiscalizar, acompanhar e aprovar a entrega do objeto 
, com acompanhamento do encarregado do 

8.666/93.  

No período contratual, ficará na responsabilidade da contratada a manutenção, 
relacionada com o objeto.  

O Proponente vencedor, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 
suas alterações posteriores, se obriga a aceitar os acréscimos ou supressões de 

O pagamento decorrente da concretização desta licitação será mensal e 
OS em conta a ser indicada pela contratante 

O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, não celebrar 
apresentar documentação falsa exigida para o 

retardamento da execução do objeto licitado, não mantiver a 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar na 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
sistemas de cadastramento onde estiver 

inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e estará sujeito à multa de 5% (cinco por cento) 

e do contrato firmado ensejaráaplicação 
abaixo citadas, garantida a defesa prévia, nos seguintes termos:  

realizado no prazo máximo 



 

 
 
 
 
 
 

de 04hs ultrapassando o prazo estipulado poderá sofrer as seguintes penalidades: 

16.2.1.1 - 48 horas - desconto mensal ao dia não trabalhado 
16.2.1.2 - a partir de 1 (um) dia, multa com rescisão contratual a critério do 
CEASA/PE-OS, a multa será 
O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá se
meio de guia própria, ao CEASA/PE
data da sua aplicação.  
16.2.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
esta Empresa, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

16.2.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administraçãoenquantoperdurarem os motivos de
seja promovida a reabilitação perante aprópria autoridade 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 

16.3.- As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativament
a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
17 - DAS PENALIDADES 

 
17.1-Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a CONTRATANTE, garantida 
a prévia defesa, aplicará à empresa vencedora as seguintes sanções:
 
a) O licitante que, convocado dentro do prazo estabelecido, não celebrar o contrato ou 
instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar a documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com a 
União, Estados, Distrito Fed
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
 
b) Multa, de até 5% (cinco por cento) sobre o val
equivalente, a critério da Administração, levando
devidamente fundamentado, devendo ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da notificação.
 
18. - DA RESCISÃO CONTR

 
18.1 - A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a sua rescisão, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal Nº 8.666/93;
 
18.1.1.- Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
 
18.1.2. - A rescisão do contrato ou instrumento equivalente poderá ser:

o prazo estipulado poderá sofrer as seguintes penalidades: 

desconto mensal ao dia não trabalhado  
a partir de 1 (um) dia, multa com rescisão contratual a critério do 

OS, a multa será equivalente a 1 mês de serviço.  
O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá se

o CEASA/PE-OS, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Empresa, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
perdurarem os motivos de terminantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante aprópria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 

As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativament
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o 

contraditório e a ampla defesa.  

 

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a CONTRATANTE, garantida 
defesa, aplicará à empresa vencedora as seguintes sanções: 

a) O licitante que, convocado dentro do prazo estabelecido, não celebrar o contrato ou 
instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar a documentação falsa exigida 

r o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente, 

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com a 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

b) Multa, de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato
, a critério da Administração, levando-se em conta o prejuízo causado, 

devidamente fundamentado, devendo ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da notificação. 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a sua rescisão, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal Nº 8.666/93; 

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

A rescisão do contrato ou instrumento equivalente poderá ser:

 

o prazo estipulado poderá sofrer as seguintes penalidades:  

a partir de 1 (um) dia, multa com rescisão contratual a critério do 

O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por 
OS, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
erminantes da punição ou até que 

que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 16.2.2. 

As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o 

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a CONTRATANTE, garantida 
 

a) O licitante que, convocado dentro do prazo estabelecido, não celebrar o contrato ou 
instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar a documentação falsa exigida 

r o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente, 

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com a 
eral e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

or total do Contrato ou instrumento 
se em conta o prejuízo causado, 

devidamente fundamentado, devendo ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a sua rescisão, 

Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

A rescisão do contrato ou instrumento equivalente poderá ser: 



 

 
 
 
 
 
 

18.1.2.1. - Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo
hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível.
18.1.2.1.1. - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente.

 
19. - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
 
19.1. - A critério da Diretoria do CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE 
PERNAMBUCO – CEASA/PE-
 
19.1.1. - Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado:
 
19.1.2. - Revogada, a juízo da administração, se for considerado inoportuno ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal co
 
21. - DO RECEBIMENTO 

 
21.1. - A Nota Fiscal deverá ser faturada 
serviços, parcial ou total, conforme solicitação do setor requisitante, e apenas será 
atestada, se o serviço estiver dentro das 
 
22. - DO REAJUSTE 
 
22.1. – Os preços poderão ser
equivalente, ressalvadas as hipóteses constantes da Lei Nº 8.666/93.
 
23.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
23.1 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
23.2 – Anexo I - Termo de Referência
23.3 - Anexo II- Modelo de Carta de Credenciamento; 
23.4 - Anexo III- Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do 
art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil;
23.5 - Anexo IV- Declaração de Pleno Atendimento. 
23.6 - Anexo V - Minuta Contratual de Prestação de Serviços. 
23.7 - Anexo VI - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
23.8- Anexo VII - Declaração 
23.9 – Anexo VIII- Modelo Termo de Vistoria
23.10- Anexo IX – Estimativa Receita/Despesa do Estacionamento
 
23.11 - O licitante é responsável pela fidelidade e
e  dos documentos  apresentados  em  qualquer  fase  desta  licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implic
imediata desclassificação ou 
prejuízo das sanções administrativas, civis e 

Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8.666/93, ou nas 
hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 

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

O E REVOGAÇÃO 

A critério da Diretoria do CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE 
-OS, a presente licitação poderá ser: 

Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
escrito e devidamente fundamentado: 

Revogada, a juízo da administração, se for considerado inoportuno ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

 

A Nota Fiscal deverá ser faturada pela contratante de acordo com a prestação de 
serviços, parcial ou total, conforme solicitação do setor requisitante, e apenas será 
atestada, se o serviço estiver dentro das especificações editalícias. 

poderão ser reajustados durante a vigência do contrato ou instrumento 
equivalente, ressalvadas as hipóteses constantes da Lei Nº 8.666/93. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
Termo de Referência 
Modelo de Carta de Credenciamento;  

Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do 
Constituição da República Federativa do Brasil; 

Declaração de Pleno Atendimento.  
Minuta Contratual de Prestação de Serviços.  
Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo. 
Modelo Termo de Vistoria 
Estimativa Receita/Despesa do Estacionamento 

O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidadedas  informações  prestadas  
documentos  apresentados  em  qualquer  fase  desta  licitação. A falsidade de 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implic
imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

 

Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos 
78 da Lei Federal Nº 8.666/93, ou nas 

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

A critério da Diretoria do CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE 

Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

Revogada, a juízo da administração, se for considerado inoportuno ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 

de acordo com a prestação de 
serviços, parcial ou total, conforme solicitação do setor requisitante, e apenas será 

reajustados durante a vigência do contrato ou instrumento 
 

Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:  

Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do 

Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  

legitimidadedas  informações  prestadas  
documentos  apresentados  em  qualquer  fase  desta  licitação. A falsidade de 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem 



 

 
 
 
 
 
 

23.12 - A apresentação da Proposta de Preços pressupõe pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstasno  Edital.  O licitante, ainda, será 
responsável por  todas  as 
Presencial,  assumindo  como  firme  e 
 
23.13 - Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro 
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 
especializados.  

23.14 - Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seu
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro, será 
 
23.15 – O Pregoeiro no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras 
durante a tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, relevar 
omissões puramente formais 
contrariem a legislação vigente e não 
à promoção de diligências junto às l
a instrução do processo, bem como falta de data, da rubrica da proposta, de CNPJ, 
endereço completo da empresa, e outras situações similares, conforme 
do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 

23.16 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliaçãoda disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
23.17 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original 
ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos 
pelo Pregoeiro E/ou Equipe de Apoio; 
 
23.18- O não cumprimento da diligência poderá e
desclassificação da proposta.
 
23.19 - As decisões do Presidente do CEASA/PE
Quadro de Aviso do CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA D EPERNAMBUCO 
CEASA/PE-OS. 

23.20 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos 
termos e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais 
normas legais que disciplinam a 
23.21 - A presente licitação não importa, necessa
CEASA/PE-OS revogá-la, no 
de fato superveniente comprovado ou 
provocaçãomediante ato escrito e fundamentado, 
CEASA/PE-OS para conhecimento dos participantes da licitação. 
 
23.22 – O CEASA/PE-OS poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 
das propostas ou para abertura desse processo licitatório.
 

A apresentação da Proposta de Preços pressupõe pleno conhecimento e 
s de habilitação previstasno  Edital.  O licitante, ainda, será 

responsável por  todas  as transações  que  forem  efetuadas  em  seu  nome  no  Pregão  
Presencial,  assumindo  como  firme  e verdadeira sua proposta e lances. 

Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro 
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 

Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seu
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 

no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras 
tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, relevar 

omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível 

as junto às licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, bem como falta de data, da rubrica da proposta, de CNPJ, 
endereço completo da empresa, e outras situações similares, conforme 

ral 8.666/93.  

As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da administração, a finalidade e a segurança da contratação.  

Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original 
autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos 

Equipe de Apoio;  

O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a 
desclassificação da proposta. 

As decisões do Presidente do CEASA/PE-OS e do Pregoeiro serão publicadas 
Quadro de Aviso do CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA D EPERNAMBUCO 

A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos 
inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais 

normas legais que disciplinam a matéria.  
A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 

la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 
de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocaçãomediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no Quadro de Aviso do 

OS para conhecimento dos participantes da licitação.  

OS poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 
abertura desse processo licitatório. 

 

A apresentação da Proposta de Preços pressupõe pleno conhecimento e 
s de habilitação previstasno  Edital.  O licitante, ainda, será 
transações  que  forem  efetuadas  em  seu  nome  no  Pregão  

verdadeira sua proposta e lances.  

Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro 
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 

Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

considerado especificado e válido.  

no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras 
tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, relevar 

observadas na documentação e proposta, desde que não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível 

icitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, bem como falta de data, da rubrica da proposta, de CNPJ, 
endereço completo da empresa, e outras situações similares, conforme disposto no § 3° 

As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original 
autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos 

nsejar a inabilitação do licitante ou a 

OS e do Pregoeiro serão publicadas no 
Quadro de Aviso do CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA D EPERNAMBUCO – 

A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos 
inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais 

riamente, em contratação, podendo o 
todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 

la por ilegalidade, de ofício ou por 
disponibilizado no Quadro de Aviso do 

OS poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 



 

 
 
 
 
 
 

23.23 - Para atender a seus interesses, o CEASA/PE
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos 
os limites estabelecidos no § 1º do 
 
23.24 - Cópia deste instrumento
do CEASA/PE- como também,
Seleção, no horário de 8h00 às 12h00 e de 13h00 as 17h00 de segunda a quinta
07h00 às 13h00 nas sextas

23.25 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser obtidos na Sala da 
Comissão Permanente de Seleção 
 
23.26 - Fica eleito o foro da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco, para 
solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, com renuncia expressa de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 
 
Recife, 03 de junho de 2016

 
PREGOEIRO: 

 
 
 
EQUIPE DE APOIO: 
 
 

Valquíria Cristina Santana dos 

Saulo Fernando de Azevedo Mendes Figueiredo

Paulo Roberto Mendonça 
Apoio 

 
 
 
 
 

Para atender a seus interesses, o CEASA/PE-OS reserva-se o direito de alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos 
os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n.o 8.666/93. 

Cópia deste instrumento convocatório estará disponível no Quadro de Aviso 
como também, poderáser  obtida  junto  à  Comissão  Permanente  de 

, no horário de 8h00 às 12h00 e de 13h00 as 17h00 de segunda a quinta
nas sextas-feiras, no endereço indicado no preâmbulo deste edital.

Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser obtidos na Sala da 
Comissão Permanente de Seleção ou através dos fones (81) 3035-80

Fica eleito o foro da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco, para 
quaisquer questões oriundas desta licitação, com renuncia expressa de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja.  

Recife, 03 de junho de 2016. 
 

 
 
 

Fernando Antônio Ramos Alves 
Pregoeiro  

 
Valquíria Cristina Santana dos Santos 

Apoio 
 
 
 

Saulo Fernando de Azevedo Mendes Figueiredo
Apoio 

 
 
 

Paulo Roberto Mendonça de Moraes Coutinho

 

se o direito de alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos 

8.666/93.  

no Quadro de Aviso 
poderáser  obtida  junto  à  Comissão  Permanente  de 

, no horário de 8h00 às 12h00 e de 13h00 as 17h00 de segunda a quinta-feira e de 
, no endereço indicado no preâmbulo deste edital. 

Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser obtidos na Sala da 
8019 e 3035-8039. 

Fica eleito o foro da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco, para 
quaisquer questões oriundas desta licitação, com renuncia expressa de qualquer 

Saulo Fernando de Azevedo Mendes Figueiredo 

Coutinho 



 

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

PROCESSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

 
 

 
 
1. JUSTIFICATIVA 
 
 
O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco 
através do Decreto nº 26.296, de 08 de janeiro 
direito privado, sem fins lucrativos,  nos moldes da Lei Estadual nº 11.743, de 20 de 
janeiro de 2000, regulamentada pelo Decreto nº 23.046, de 19 de fevereiro de 2001 e  
tendo sua ratificação institucional, como Organi
30.546, de 19 de junho de 2007, (CEASA/PE
data. 
 
Em mais de cinco décadas de existência, considerando que o CEASA
Centrais de Abastecimento  e extinta CEAGEPE no 
desenvolvendo e executando políticas de abastecimento de produtos alimentares para a 
população, governo do estado e de apoio a atividade agrícola no Estado de Pernambuco, 
além de realizar toda logística de armazenagem
qualidade, bem como participando de planos e programas de governo voltados para a 
produção e abastecimento de gêneros alimentícios e outros produtos, inclusive os que 
demandem condições especiais de armazenamento e
e nacional. 
 
Dentre as diversas atividades empreendidas pelo CEASA
para as suas atividades finalistas de abastecimento e logística, onde deverão ser 
concentrados os esforços para que os
conceito plural deste Centro de Abastecimento junto a sociedade.
 
As atividades de gestão dos serviços de estacionamento que consiste na cobrança de 
tarifas, organização e manutenção das guaritas, acompanham
funcionários terceirizados, manutenção das máquinas, equipamentos, guaritas e cancelas 
e serviços de informática e manutenção de rede. 
 
Assim sendo, os serviços realizados no desenvolvimento das atividades executadas no 
estacionamento são em sua maioria terceirizadas, esta foi a alternativa encontrada para 
permitir maior flexibilidade e resultava num menor custo final em face da significativa 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS
PORTARIA Nº 010/2015 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco – CEASA-PE/O.S, foi qualificado 
através do Decreto nº 26.296, de 08 de janeiro de 2004, como  Organização Social de 
direito privado, sem fins lucrativos,  nos moldes da Lei Estadual nº 11.743, de 20 de 
janeiro de 2000, regulamentada pelo Decreto nº 23.046, de 19 de fevereiro de 2001 e  
tendo sua ratificação institucional, como Organização Social, através do Decreto N° 
30.546, de 19 de junho de 2007, (CEASA/PE-OS), mantendo tal condição até a presente 

Em mais de cinco décadas de existência, considerando que o CEASA
Centrais de Abastecimento  e extinta CEAGEPE no que tange a missão institucional,  vem 
desenvolvendo e executando políticas de abastecimento de produtos alimentares para a 
população, governo do estado e de apoio a atividade agrícola no Estado de Pernambuco, 
além de realizar toda logística de armazenagem, transporte, distribuição e, controle de 
qualidade, bem como participando de planos e programas de governo voltados para a 
produção e abastecimento de gêneros alimentícios e outros produtos, inclusive os que 
demandem condições especiais de armazenamento e distribuição, em nível local, regional 

Dentre as diversas atividades empreendidas pelo CEASA-PE/OS, destacam
para as suas atividades finalistas de abastecimento e logística, onde deverão ser 
concentrados os esforços para que os resultados sejam alcançados de forma a manter o 
conceito plural deste Centro de Abastecimento junto a sociedade. 

As atividades de gestão dos serviços de estacionamento que consiste na cobrança de 
tarifas, organização e manutenção das guaritas, acompanhamento dos serviços dos 
funcionários terceirizados, manutenção das máquinas, equipamentos, guaritas e cancelas 
e serviços de informática e manutenção de rede.  

Assim sendo, os serviços realizados no desenvolvimento das atividades executadas no 
o são em sua maioria terceirizadas, esta foi a alternativa encontrada para 

permitir maior flexibilidade e resultava num menor custo final em face da significativa 

 

CPS 

PE/O.S, foi qualificado 
de 2004, como  Organização Social de 

direito privado, sem fins lucrativos,  nos moldes da Lei Estadual nº 11.743, de 20 de 
janeiro de 2000, regulamentada pelo Decreto nº 23.046, de 19 de fevereiro de 2001 e  

zação Social, através do Decreto N° 
OS), mantendo tal condição até a presente 

Em mais de cinco décadas de existência, considerando que o CEASA-PE/OSsucedeu as 
que tange a missão institucional,  vem 

desenvolvendo e executando políticas de abastecimento de produtos alimentares para a 
população, governo do estado e de apoio a atividade agrícola no Estado de Pernambuco, 

, transporte, distribuição e, controle de 
qualidade, bem como participando de planos e programas de governo voltados para a 
produção e abastecimento de gêneros alimentícios e outros produtos, inclusive os que 

distribuição, em nível local, regional 

PE/OS, destacam-se as voltadas 
para as suas atividades finalistas de abastecimento e logística, onde deverão ser 

resultados sejam alcançados de forma a manter o 

As atividades de gestão dos serviços de estacionamento que consiste na cobrança de 
ento dos serviços dos 

funcionários terceirizados, manutenção das máquinas, equipamentos, guaritas e cancelas 

Assim sendo, os serviços realizados no desenvolvimento das atividades executadas no 
o são em sua maioria terceirizadas, esta foi a alternativa encontrada para 

permitir maior flexibilidade e resultava num menor custo final em face da significativa 



 

 
 
 
 
 
 

rotatividade dos funcionários operacionais, o que poderia onerar os custos e  afetaria o 
cumprimento dos termos do Contrato de Gestão com o Governo do Estado.
 
Desse modo, a exploração do estacionamento por empresa especializada, permitirá 
opermanente processo de aperfeiçoamento da gestão remete a terceirizar completamente 
uma atividade que pode s
receita líquida equivalente a realizada na operação e gestão técnica e administrativa e ao 
mesmo tempo manter o acompanhamento e controle dos serviços sem comprometer a 
eficiência e ao mesmo tempo
oriundos desta organização social próprios diretamente arrecadados.
 
2. OBJETO 
 
2.1 Contrataçãode Empresa E
deOperacionalização e E
Veículos, com Organização e C
Complexo do CEASA/PE
Estado de Pernambuco, incluindo a administração, controle, operacionalização de 
suas guaritas de entrada e saída de automóveis, inclusive, para carrego e descarrego de 
veículos, incluindo a cobrança de tarifas. 
 
2.2 Especificação do Objeto
 
 2.2.1 Local da Prestação dos Serviços
 
Complexo do CENTRO DE ABASTECIMENTO E 
PE/OS, na BR 101 Sul, km 70, Curado, CEP 50.790
Pernambuco; 
 
 2.2.2 Serviços a serem executados
 
 2.2.2.1 Realizar controle de entrada e saída de veículos automotores que acessam 
o CEASA-PE/OS; 
 
 2.2.2.3 Operacionalizar as guaritas de entrada e saída 
guaritas); 
 
 2.2.2.4 realizar a cobrança de tarifas, (
 
3. ÁREA DE ESTACIONAMENTO E SUA DESTINAÇÃO
 
3.1 A área destinada paraestacioname
localizadas no interior do CEASA
instrumento, as quais destinam
de estacionamento de veículos automotores, não
empresa a ser contratada, e destinam
devendo a empresa a ser contratada operacionalizar tais áreas de forma a atender a 
legislação pertinente em conformidade com as restrições de 
do solo e com as eventuais limitações ou restrições impostas por normas municipais, 

rotatividade dos funcionários operacionais, o que poderia onerar os custos e  afetaria o 
rimento dos termos do Contrato de Gestão com o Governo do Estado.

Desse modo, a exploração do estacionamento por empresa especializada, permitirá 
opermanente processo de aperfeiçoamento da gestão remete a terceirizar completamente 
uma atividade que pode ser gerida por particular e ainda garantir manutenção de uma 
receita líquida equivalente a realizada na operação e gestão técnica e administrativa e ao 
mesmo tempo manter o acompanhamento e controle dos serviços sem comprometer a 
eficiência e ao mesmo tempo modernizar os equipamentos sem o emprego de recursos 
oriundos desta organização social próprios diretamente arrecadados. 

de Empresa Especializadapara Prestação de S
e Exploração dos Serviços de Estacionamento R

om Organização e Controle de Entrada e Saída dos Veículos 
CEASA/PE-OS. - BR 101 Sul, km 70, Curado, CEP 50.790

Estado de Pernambuco, incluindo a administração, controle, operacionalização de 
suas guaritas de entrada e saída de automóveis, inclusive, para carrego e descarrego de 
veículos, incluindo a cobrança de tarifas.  

Especificação do Objeto 

2.2.1 Local da Prestação dos Serviços 

Complexo do CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO 
PE/OS, na BR 101 Sul, km 70, Curado, CEP 50.790-900, Curado, Recife, Estado de 

2.2.2 Serviços a serem executados 

2.2.2.1 Realizar controle de entrada e saída de veículos automotores que acessam 

2.2.2.3 Operacionalizar as guaritas de entrada e saída (Anexo I 

2.2.2.4 realizar a cobrança de tarifas, (Anexo II) - Especificação dos valores);

O E SUA DESTINAÇÃO 

A área destinada paraestacionamento esta estimada num total de 
localizadas no interior do CEASA-PE/OS, estando especificadas no 
instrumento, as quais destinam-se exclusivamente a exploração econômica dos serviços 
de estacionamento de veículos automotores, não havendo cessão destas áreas pela  
empresa a ser contratada, e destinam-se exclusivamente a exploração econômica, 
devendo a empresa a ser contratada operacionalizar tais áreas de forma a atender a 
legislação pertinente em conformidade com as restrições de zoneamento, uso e ocupação 
do solo e com as eventuais limitações ou restrições impostas por normas municipais, 

 

rotatividade dos funcionários operacionais, o que poderia onerar os custos e  afetaria o 
rimento dos termos do Contrato de Gestão com o Governo do Estado. 

Desse modo, a exploração do estacionamento por empresa especializada, permitirá 
opermanente processo de aperfeiçoamento da gestão remete a terceirizar completamente 

er gerida por particular e ainda garantir manutenção de uma 
receita líquida equivalente a realizada na operação e gestão técnica e administrativa e ao 
mesmo tempo manter o acompanhamento e controle dos serviços sem comprometer a 

modernizar os equipamentos sem o emprego de recursos 
 

Prestação de Serviços 
Estacionamento Rotativode 

e Entrada e Saída dos Veículos no 
BR 101 Sul, km 70, Curado, CEP 50.790-900, Recife, 

Estado de Pernambuco, incluindo a administração, controle, operacionalização de todas as 
suas guaritas de entrada e saída de automóveis, inclusive, para carrego e descarrego de 

LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO - CEASA-
900, Curado, Recife, Estado de 

2.2.2.1 Realizar controle de entrada e saída de veículos automotores que acessam 

(Anexo I - relação das 

Especificação dos valores); 

nto esta estimada num total de 2.503 vagas, 

PE/OS, estando especificadas no anexo III deste 
se exclusivamente a exploração econômica dos serviços 

havendo cessão destas áreas pela  
se exclusivamente a exploração econômica, 

devendo a empresa a ser contratada operacionalizar tais áreas de forma a atender a 
zoneamento, uso e ocupação 

do solo e com as eventuais limitações ou restrições impostas por normas municipais, 



 

 
 
 
 
 
 

estaduais e/ou federais para as atividades a serem desenvolvidas, atendendo ainda, às 
diretrizes e metas do CEASA
 
3.2Caberá à empresa a ser contratada, por conta própria e às suas expensas, a obtenção 
de todos os alvarás, autorizações e licenças, se, e quando necessários para execução dos 
serviços ajustados, cabendo ao CEASA
como as informações que lhe sejam pertinentes. 
 
4. PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
4.1 O contrato terá vigência 
 
4.2 No caso de resilição antecipada e imotivada do Contrato pela empresa a ser 
contratada antes do prazo estabelecido no item supra, esta deverá pagar ao CEASA
uma multa penalcompensatória que terá como parâmetro
paga ao CEASA-PE/OS pela execução do serviço, vigente na época da resilição
a proporcionalidade do prazo remanescente do Contrato, sendo considerado 1/60 (um 
sessenta avos), sobre o valor da multa, para cada mês de contrato não cumprido. 
 
5. VALOR DA REMUNERAÇÃO 
 
5.1 A Empresa vencedora do certame deverá pagar ao CEASA/PE
título de remuneração, conforme condições estabelecidas no instrumento do Processo 
Seletivo.   
 
5.2 A Receita média líqu
174.391,35 (cento e setenta
centavos), sendo esta a remuneração referência para a oferta de propostas no processo 
seletivo, conforme anexa; 
 
5.3A empresas proponentes poderão realizar visit
processo operacional e avaliar as condições técnicas, operacionais, administrativas  e 
financeiras dos serviços a serem prestados;
 
 5.3.1 o formulário a ser preenchido pelas empresas que participarem do processo 
seletivo (anexo IV - Termo de Vistoria)
do rol de documentos a serem exigidos no referido processo  seletivo;
 
 5.3.2 a visita técnica deverá ser realizada juntamente com preposto do CEASA
PE/OS, o qual deverá atest
representante da empresas, o qual deverá ser encaminhado formalmente para representar 
a Empresa a ser contratada.
 
5.4O CEASA-PE/OS. disponibilizará
por um período de 30 (trinta
 

i. . Movimentação de Veículos ( Tipo )
ii. . Movimentação de Veículos ( Quantidades )
iii. . Total de Movimentação dos Veículos

 

estaduais e/ou federais para as atividades a serem desenvolvidas, atendendo ainda, às 
CEASA-PE/OS.  

ser contratada, por conta própria e às suas expensas, a obtenção 
de todos os alvarás, autorizações e licenças, se, e quando necessários para execução dos 
serviços ajustados, cabendo ao CEASA-PE/OS, fornecer a documentação necessária, assim 

ões que lhe sejam pertinentes.  

contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data da sua assinatura.

No caso de resilição antecipada e imotivada do Contrato pela empresa a ser 
contratada antes do prazo estabelecido no item supra, esta deverá pagar ao CEASA

compensatória que terá como parâmetro01 (um) mês da remuneração 
E/OS pela execução do serviço, vigente na época da resilição

a proporcionalidade do prazo remanescente do Contrato, sendo considerado 1/60 (um 
sessenta avos), sobre o valor da multa, para cada mês de contrato não cumprido. 

ÇÃO  

A Empresa vencedora do certame deverá pagar ao CEASA/PE-OS um valor mensal a 
título de remuneração, conforme condições estabelecidas no instrumento do Processo 

líquida mensal estimada no últimos 3 (três) meses é 
ento e setenta e quatro mil trezentos e noventa e um reais e trinta e cinco 

), sendo esta a remuneração referência para a oferta de propostas no processo 
 

A empresas proponentes poderão realizar visita técnica para tomar conhecimento do 
processo operacional e avaliar as condições técnicas, operacionais, administrativas  e 
financeiras dos serviços a serem prestados; 

5.3.1 o formulário a ser preenchido pelas empresas que participarem do processo 
Termo de Vistoria), deverá ser preenchido, assinado e fazer parte 

do rol de documentos a serem exigidos no referido processo  seletivo;

5.3.2 a visita técnica deverá ser realizada juntamente com preposto do CEASA
PE/OS, o qual deverá atestar no formulário (anexo IV), unicamente a visita do 
representante da empresas, o qual deverá ser encaminhado formalmente para representar 
a Empresa a ser contratada. 

PE/OS. disponibilizará(Anexo V),demonstrativo contendo o fluxo de veículo 
um período de 30 (trinta) diascom os seguintes dados: 

. Movimentação de Veículos ( Tipo ) 

. Movimentação de Veículos ( Quantidades ) 

. Total de Movimentação dos Veículos 

 

estaduais e/ou federais para as atividades a serem desenvolvidas, atendendo ainda, às 

ser contratada, por conta própria e às suas expensas, a obtenção 
de todos os alvarás, autorizações e licenças, se, e quando necessários para execução dos 

PE/OS, fornecer a documentação necessária, assim 

, a contar da data da sua assinatura. 

No caso de resilição antecipada e imotivada do Contrato pela empresa a ser 
contratada antes do prazo estabelecido no item supra, esta deverá pagar ao CEASA-PE/OS 

01 (um) mês da remuneração 
E/OS pela execução do serviço, vigente na época da resilição, obedecida 

a proporcionalidade do prazo remanescente do Contrato, sendo considerado 1/60 (um 
sessenta avos), sobre o valor da multa, para cada mês de contrato não cumprido.  

OS um valor mensal a 
título de remuneração, conforme condições estabelecidas no instrumento do Processo 

ida mensal estimada no últimos 3 (três) meses é de R$ 
e quatro mil trezentos e noventa e um reais e trinta e cinco 

), sendo esta a remuneração referência para a oferta de propostas no processo 

a técnica para tomar conhecimento do 
processo operacional e avaliar as condições técnicas, operacionais, administrativas  e 

5.3.1 o formulário a ser preenchido pelas empresas que participarem do processo 
, deverá ser preenchido, assinado e fazer parte 

do rol de documentos a serem exigidos no referido processo  seletivo; 

5.3.2 a visita técnica deverá ser realizada juntamente com preposto do CEASA-
, unicamente a visita do 

representante da empresas, o qual deverá ser encaminhado formalmente para representar 

demonstrativo contendo o fluxo de veículo 



 

 
 
 
 
 
 

5.5O pagamento da remuneração mensal a ser paga ao CEASA
contratada deverá ser feita até o 5º (quinto) dia do mês seguinte a prestação do serviço;
 
5.6 A empresa a ser contratada deverá considerar em sua proposta o montante de 
investimentos a ser realizados, conforme item 6 deste Termo de Referência;
 
5.7Os valores da remuneração serão reajustados sempre no mesmo período e percentual 
autorizado pela ARPE - Agência Estadual de Regulação de Pernambuco, para reajustes das 
tarifas, observado o acatamento prévios pelo Conselho de Administração do CEASA
e com a devida chancela da ARPE, dos índices de reajuste a ser aplicados nas tarifas de 
estacionamento. 
 
5.9Os valores da remuneração poderão, também,ser reajustado mediante:
 
 5.9.1alterações nas regras de isenção, em comum acordo, que impliquem na 
inclusão de cobrança para veículos isentos ou outro tipo de veículo, ou exclusão de veículo 
isento, que impliquem no acréscimo ou redução do valor da remuneração de que trata o 
item 4.1 desta cláusula, e será calculada com base na média dos registros do tipo veículo 
efetuados nos 12 (doze) antecedentes ao início da implantação da cobrança, sendo o valor 
do acréscimo ou redução na Remuneração mensal, resultante do percentual de impacto 
sobre a receita bruta média dos mesmos 12 meses antecedentes;
 
 5.9.2alteração, em comum acordo, da área de exploração para estacionamento. 
 
6. CONDIÇÃO DE INVESTIMENTO 
 
6.1 A empresa a ser contatada realizará investimentos em renovação, troca,aquisição e 
instalação de novos equipamentos, máquinas, cancelas, automação,  sinalização horizontal 
e vertical (incluindo placas de sinalização e  demarcação das áreas de estacionament
veículos automotores) e  instalação de sistema CFTV (incluindo aquisição de câmaras), no 
montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),
VI deste instrumento. 
 
 6.1.1 os investimentos constantes do 
empresa a ser contratada em até 24 (vinte e quatro meses) contados a partir do início da 
vigência deste contrato, sendo Projetos Executivos serem elaborados pela Empresa a ser 
contratada mediante demanda do CEASA
 
 6.1.2 o CEASA-PE/OS estabelecerá as prioridades de investimentos e solicitará a 
empresa a ser contratada,a elaboração dos Projetos Executivos contendo as especificações 
técnicas dos produtos e dos serviços, cronograma físicos e financeiro, detalhamento das 
despesas com aquisição de máquinas, equipamentos e serviços de instalação das 
máquinas e equipamentos, observados os preços praticados no mercado;
 
 6.1.3 os Projetos Executivos, deverão ser submetidos ao CEASA
análisee aprovação prévia para posterior execu
 
 6.1.4 o CEASA-PE/OS por conveniência administrativa poderá alterar o cronograma 
físico de execução; 

O pagamento da remuneração mensal a ser paga ao CEASA-PE/OS pela empresa a ser 
ntratada deverá ser feita até o 5º (quinto) dia do mês seguinte a prestação do serviço;

A empresa a ser contratada deverá considerar em sua proposta o montante de 
investimentos a ser realizados, conforme item 6 deste Termo de Referência;

s da remuneração serão reajustados sempre no mesmo período e percentual 
Agência Estadual de Regulação de Pernambuco, para reajustes das 

tarifas, observado o acatamento prévios pelo Conselho de Administração do CEASA
ida chancela da ARPE, dos índices de reajuste a ser aplicados nas tarifas de 

Os valores da remuneração poderão, também,ser reajustado mediante:

5.9.1alterações nas regras de isenção, em comum acordo, que impliquem na 
nça para veículos isentos ou outro tipo de veículo, ou exclusão de veículo 

isento, que impliquem no acréscimo ou redução do valor da remuneração de que trata o 
item 4.1 desta cláusula, e será calculada com base na média dos registros do tipo veículo 

dos nos 12 (doze) antecedentes ao início da implantação da cobrança, sendo o valor 
do acréscimo ou redução na Remuneração mensal, resultante do percentual de impacto 

receita bruta média dos mesmos 12 meses antecedentes; 

5.9.2alteração, em comum acordo, da área de exploração para estacionamento. 

NVESTIMENTO  

A empresa a ser contatada realizará investimentos em renovação, troca,aquisição e 
instalação de novos equipamentos, máquinas, cancelas, automação,  sinalização horizontal 
e vertical (incluindo placas de sinalização e  demarcação das áreas de estacionament
veículos automotores) e  instalação de sistema CFTV (incluindo aquisição de câmaras), no 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), cuja a descrição está no 

6.1.1 os investimentos constantes do anexo VI, deverão 
empresa a ser contratada em até 24 (vinte e quatro meses) contados a partir do início da 
vigência deste contrato, sendo Projetos Executivos serem elaborados pela Empresa a ser 
contratada mediante demanda do CEASA-PE/OS; 

PE/OS estabelecerá as prioridades de investimentos e solicitará a 
empresa a ser contratada,a elaboração dos Projetos Executivos contendo as especificações 
técnicas dos produtos e dos serviços, cronograma físicos e financeiro, detalhamento das 

aquisição de máquinas, equipamentos e serviços de instalação das 
máquinas e equipamentos, observados os preços praticados no mercado;

6.1.3 os Projetos Executivos, deverão ser submetidos ao CEASA
análisee aprovação prévia para posterior execução pela empresa a ser contratada;

PE/OS por conveniência administrativa poderá alterar o cronograma 

 

PE/OS pela empresa a ser 
ntratada deverá ser feita até o 5º (quinto) dia do mês seguinte a prestação do serviço; 

A empresa a ser contratada deverá considerar em sua proposta o montante de 
investimentos a ser realizados, conforme item 6 deste Termo de Referência; 

s da remuneração serão reajustados sempre no mesmo período e percentual 
Agência Estadual de Regulação de Pernambuco, para reajustes das 

tarifas, observado o acatamento prévios pelo Conselho de Administração do CEASA-PE/OS 
ida chancela da ARPE, dos índices de reajuste a ser aplicados nas tarifas de 

Os valores da remuneração poderão, também,ser reajustado mediante: 

5.9.1alterações nas regras de isenção, em comum acordo, que impliquem na 
nça para veículos isentos ou outro tipo de veículo, ou exclusão de veículo 

isento, que impliquem no acréscimo ou redução do valor da remuneração de que trata o 
item 4.1 desta cláusula, e será calculada com base na média dos registros do tipo veículo 

dos nos 12 (doze) antecedentes ao início da implantação da cobrança, sendo o valor 
do acréscimo ou redução na Remuneração mensal, resultante do percentual de impacto 

5.9.2alteração, em comum acordo, da área de exploração para estacionamento.  

A empresa a ser contatada realizará investimentos em renovação, troca,aquisição e 
instalação de novos equipamentos, máquinas, cancelas, automação,  sinalização horizontal 
e vertical (incluindo placas de sinalização e  demarcação das áreas de estacionamento de 
veículos automotores) e  instalação de sistema CFTV (incluindo aquisição de câmaras), no 

cuja a descrição está no anexo 

 ser realizados pela 
empresa a ser contratada em até 24 (vinte e quatro meses) contados a partir do início da 
vigência deste contrato, sendo Projetos Executivos serem elaborados pela Empresa a ser 

PE/OS estabelecerá as prioridades de investimentos e solicitará a 
empresa a ser contratada,a elaboração dos Projetos Executivos contendo as especificações 
técnicas dos produtos e dos serviços, cronograma físicos e financeiro, detalhamento das 

aquisição de máquinas, equipamentos e serviços de instalação das 
máquinas e equipamentos, observados os preços praticados no mercado; 

6.1.3 os Projetos Executivos, deverão ser submetidos ao CEASA-PE/OS para 
ção pela empresa a ser contratada; 

PE/OS por conveniência administrativa poderá alterar o cronograma 



 

 
 
 
 
 
 

 6.1.5 a empresa a ser contratada, após a aprovação e execução do Projeto 
Executivo, deverá comprovar junto ao CEASA
mediante comprovação das despesas que serão realizadas por meio de relatório onde 
deverão ser  apresentadas as notas fiscais, para verificação da conformidade com o 
Projeto Executivo aprovado,devendo o referido relatório se
do gestor e do fiscal do contrato.
 
 6.1.6 caso o relatório de que trata o subitem anterior não seja aprovado, O CEASA
PE/OS, deverá comunicar por escrito as razões da não aprovação, devendo a empresa a 
ser contratada adotar as medidas para sanar as deficiências no prazo de 30 (trinta) dias, 
sob pena de rescisão contratual. 
 
6.2 A critério da empresa a ser contratada os investimentos de que trata este item 
poderão ser antecipados; 
 
6.3 Após a aprovação do Projeto Executivo 
ser realizadas mediante comum acordo entre as partes.
 
6.4 Em caso de rescisão contratual imotivada por parte do CEASA
ressarcir a empresa a ser contratada,os recursos financeiros despendidos a 
investimento, proporcionalmente 
investimento realizado até a rescisão contratual, por cada mês de contrato não cumprido.
 
6.5 Em caso de rescisão contratual motivada pela empresa a ser contrat
equipamentos, software e hardware instalados serão incorporados ao patrimônio do 
CEASA-PE/OS, não cabendo qualquer indenizaçãoa empresa a ser contratada, garantindo
lhe o amplo direito a defesa.
 
 
7 OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
7.1São obrigações da Empresa a ser Contratada:
 
 7.1.1 fazer investimento durante a vigência do presente instrumento, 
de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 
Referência 
 
 7.1.2 realizar as suas expensas
bem como, a realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de todos os 
equipamentos e máquinas utilizados na prestação dos serviços;
 
 7.1.3 realizar manutenção dos 
horizontal e vertical (incluindo placas de sinalização e áreas demarcadas para 
estacionamento de veículos automotores) edo sistema CFTV 
romaneio; 
 
 7.1.4 providenciar em até 6 horas o conserto ou substituição de equ
quebrados que impeça a entrada ou saída de veículos, e caso não seja possível cumprir o 
prazo estipulado informar ao CEASA
 

6.1.5 a empresa a ser contratada, após a aprovação e execução do Projeto 
Executivo, deverá comprovar junto ao CEASA-PE/OS os investimentos realizados, 
mediante comprovação das despesas que serão realizadas por meio de relatório onde 
deverão ser  apresentadas as notas fiscais, para verificação da conformidade com o 
Projeto Executivo aprovado,devendo o referido relatório ser objeto de análise e  aprovação 
do gestor e do fiscal do contrato. 

6.1.6 caso o relatório de que trata o subitem anterior não seja aprovado, O CEASA
PE/OS, deverá comunicar por escrito as razões da não aprovação, devendo a empresa a 

r as medidas para sanar as deficiências no prazo de 30 (trinta) dias, 
sob pena de rescisão contratual.  

A critério da empresa a ser contratada os investimentos de que trata este item 

Após a aprovação do Projeto Executivo pelo CEASA-PE/OS, as alterações só poderão 
ser realizadas mediante comum acordo entre as partes. 

Em caso de rescisão contratual imotivada por parte do CEASA
ressarcir a empresa a ser contratada,os recursos financeiros despendidos a 
investimento, proporcionalmente a fração de 1/60 (um sessenta avos), sobre o 
investimento realizado até a rescisão contratual, por cada mês de contrato não cumprido.

Em caso de rescisão contratual motivada pela empresa a ser contrat
equipamentos, software e hardware instalados serão incorporados ao patrimônio do 

PE/OS, não cabendo qualquer indenizaçãoa empresa a ser contratada, garantindo
lhe o amplo direito a defesa. 

 

obrigações da Empresa a ser Contratada: 

7.1.1 fazer investimento durante a vigência do presente instrumento, 
de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme disposto no item 6 deste Termo de 

realizar as suas expensasserviços de limpeza e manutenção das guaritas, 
bem como, a realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de todos os 
equipamentos e máquinas utilizados na prestação dos serviços; 

realizar manutenção dos equipamentos, máquinas, cancelas,
horizontal e vertical (incluindo placas de sinalização e áreas demarcadas para 
estacionamento de veículos automotores) edo sistema CFTV e da sala cedida ao lado do 

7.1.4 providenciar em até 6 horas o conserto ou substituição de equ
quebrados que impeça a entrada ou saída de veículos, e caso não seja possível cumprir o 
prazo estipulado informar ao CEASA-PE/OS a impossibilidade com a devida justificativa; 

 

6.1.5 a empresa a ser contratada, após a aprovação e execução do Projeto 
/OS os investimentos realizados, 

mediante comprovação das despesas que serão realizadas por meio de relatório onde 
deverão ser  apresentadas as notas fiscais, para verificação da conformidade com o 

r objeto de análise e  aprovação 

6.1.6 caso o relatório de que trata o subitem anterior não seja aprovado, O CEASA-
PE/OS, deverá comunicar por escrito as razões da não aprovação, devendo a empresa a 

r as medidas para sanar as deficiências no prazo de 30 (trinta) dias, 

A critério da empresa a ser contratada os investimentos de que trata este item 

PE/OS, as alterações só poderão 

Em caso de rescisão contratual imotivada por parte do CEASA-PE/OS, esta deverá 
ressarcir a empresa a ser contratada,os recursos financeiros despendidos a título de 

a fração de 1/60 (um sessenta avos), sobre o valor do 
investimento realizado até a rescisão contratual, por cada mês de contrato não cumprido. 

Em caso de rescisão contratual motivada pela empresa a ser contratada, as máquinas, 
equipamentos, software e hardware instalados serão incorporados ao patrimônio do 

PE/OS, não cabendo qualquer indenizaçãoa empresa a ser contratada, garantindo-

7.1.1 fazer investimento durante a vigência do presente instrumento, no montante 
conforme disposto no item 6 deste Termo de 

serviços de limpeza e manutenção das guaritas, 
bem como, a realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de todos os 

equipamentos, máquinas, cancelas, sinalização 
horizontal e vertical (incluindo placas de sinalização e áreas demarcadas para 

e da sala cedida ao lado do 

7.1.4 providenciar em até 6 horas o conserto ou substituição de equipamentos 
quebrados que impeça a entrada ou saída de veículos, e caso não seja possível cumprir o 

PE/OS a impossibilidade com a devida justificativa;  



 

 
 
 
 
 
 

 7.1.5 realizar as atualizações de hardware de software das máquinas 
eequipamentos; 
 
 7.1.6 permitir a integração d
comum pelas partes, permitindo o acesso do CEASA
imagem gravadas no sistema CFTV
 
 7.1.7 permitir, a partir da data de iníci
CEASA-PE/OS E SEUS PREPOSTOS
nas instalações e permitir o acompanhamento da manutenção, de forma que não 
prejudique o desenvolvimento das atividades institucion
 
 7.1.8 utilizar as áreas disponibilizadas para utilização dos fins delimitados no objeto 
contratual; 
 
 7.1.9 nãoutilizar as áreas destinadas ao estacionamento de veículos para fins não 
pactuados no objeto contratual, salvo com prévia 
parte do CEASA-PE/OS;  
 
 7.1.10 afixar placas visíveis, contendo preços praticados, o prazo de tolerância para 
embarque e desembarque, ou permanência dos veículos, em consonância com o disposto 
na legislação vigente; 
 
 7.1.11 ressarcir os danos causados ao CEASA
prepostos, clientes, funcionários, visitantes e/ou terceiros, responsabilizando
e integralmente, judicial e/ou extrajudicialmente, por ato próprio ou de seus preposto
resultantes de fatos ocorridos pelo período ora pactuado e na área objeto da execução dos 
serviços objeto deste instrumento, oriundos de culpa ou dolo;
 
 7.1.12 incluir a área destinada ao estacionamento de veículos deste contrato,na 
apólice global de seguros contra roubo, furto e incêndio de veículos que estejam sob sua 
guarda, inclusive respondendo a empresa a ser contratada por todo e qualquer sinistro em 
veículos ou bens do CEASA
estacionamentos objeto deste instrumento;
 
 7.1.13 arcar, por sua exclusiva conta e responsabilidade, com todas as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e tributárias de seus empregados e prestadores de serviço, 
pertinentes à atividade a ser desenvolvida durante aexecuç
CEASA-PE/OSde tais ônus; Em caso de ação judicial de seus funcionários que resultem em 
reclamações de direitos trabalhistas em que o CEASA
ser contratada deverá arcar com todas as despesas e 
processo judicial; 
 
 7.1.14 manter os serviços objeto do contrato em operação durante todo o período 
em que as atividades do CEASA
necessidade de funcionamento que fuja ao padrão nor
PE/OS, inclusive no São João, Natal, Ano Novo e feriados, a empresa a ser contratada 
deverá manter os serviços, mediante comunicação prévia do CEASA
não inferior a 02 (dois) dias;
 

realizar as atualizações de hardware de software das máquinas 

7.1.6 permitir a integração do sistema de CFTV com o do CEASA
comum pelas partes, permitindo o acesso do CEASA-PE/OS em tempo real aos arquivos de 
imagem gravadas no sistema CFTV;  

7.1.7 permitir, a partir da data de início da execução dos serviços, a inspeção pelo 
E SEUS PREPOSTOS das áreas destinadas ao objeto contratual, bem como 

nas instalações e permitir o acompanhamento da manutenção, de forma que não 
prejudique o desenvolvimento das atividades institucionais do CEASA-

7.1.8 utilizar as áreas disponibilizadas para utilização dos fins delimitados no objeto 

7.1.9 nãoutilizar as áreas destinadas ao estacionamento de veículos para fins não 
pactuados no objeto contratual, salvo com prévia e expressa autorização por escrito por 

7.1.10 afixar placas visíveis, contendo preços praticados, o prazo de tolerância para 
embarque e desembarque, ou permanência dos veículos, em consonância com o disposto 

7.1.11 ressarcir os danos causados ao CEASA-PE/OS ou a terceiros, por seus 
prepostos, clientes, funcionários, visitantes e/ou terceiros, responsabilizando
e integralmente, judicial e/ou extrajudicialmente, por ato próprio ou de seus preposto
resultantes de fatos ocorridos pelo período ora pactuado e na área objeto da execução dos 
serviços objeto deste instrumento, oriundos de culpa ou dolo; 

7.1.12 incluir a área destinada ao estacionamento de veículos deste contrato,na 
eguros contra roubo, furto e incêndio de veículos que estejam sob sua 

guarda, inclusive respondendo a empresa a ser contratada por todo e qualquer sinistro em 
veículos ou bens do CEASA-PE/OSou de terceiros, que venha ocorrer nos locais de 

bjeto deste instrumento; 

7.1.13 arcar, por sua exclusiva conta e responsabilidade, com todas as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e tributárias de seus empregados e prestadores de serviço, 
pertinentes à atividade a ser desenvolvida durante aexecução dos serviços, isentando o 

PE/OSde tais ônus; Em caso de ação judicial de seus funcionários que resultem em 
reclamações de direitos trabalhistas em que o CEASA-PE/OS seja litsconsort
ser contratada deverá arcar com todas as despesas e indenizações decorrentes do 

7.1.14 manter os serviços objeto do contrato em operação durante todo o período 
em que as atividades do CEASA-PE/OS estiver em desenvolvimento, e caso haja 
necessidade de funcionamento que fuja ao padrão normal do horário de rotina do CEASA
PE/OS, inclusive no São João, Natal, Ano Novo e feriados, a empresa a ser contratada 
deverá manter os serviços, mediante comunicação prévia do CEASA
não inferior a 02 (dois) dias; 

 

realizar as atualizações de hardware de software das máquinas 

o sistema de CFTV com o do CEASA-PE/OS para uso 
PE/OS em tempo real aos arquivos de 

o da execução dos serviços, a inspeção pelo 
das áreas destinadas ao objeto contratual, bem como 

nas instalações e permitir o acompanhamento da manutenção, de forma que não 
-PE/OS;  

7.1.8 utilizar as áreas disponibilizadas para utilização dos fins delimitados no objeto 

7.1.9 nãoutilizar as áreas destinadas ao estacionamento de veículos para fins não 
e expressa autorização por escrito por 

7.1.10 afixar placas visíveis, contendo preços praticados, o prazo de tolerância para 
embarque e desembarque, ou permanência dos veículos, em consonância com o disposto 

PE/OS ou a terceiros, por seus 
prepostos, clientes, funcionários, visitantes e/ou terceiros, responsabilizando-se exclusiva 
e integralmente, judicial e/ou extrajudicialmente, por ato próprio ou de seus prepostos, 
resultantes de fatos ocorridos pelo período ora pactuado e na área objeto da execução dos 

7.1.12 incluir a área destinada ao estacionamento de veículos deste contrato,na 
eguros contra roubo, furto e incêndio de veículos que estejam sob sua 

guarda, inclusive respondendo a empresa a ser contratada por todo e qualquer sinistro em 
PE/OSou de terceiros, que venha ocorrer nos locais de 

7.1.13 arcar, por sua exclusiva conta e responsabilidade, com todas as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e tributárias de seus empregados e prestadores de serviço, 

ão dos serviços, isentando o 
PE/OSde tais ônus; Em caso de ação judicial de seus funcionários que resultem em 

litsconsort, a empresa a 
indenizações decorrentes do 

7.1.14 manter os serviços objeto do contrato em operação durante todo o período 
PE/OS estiver em desenvolvimento, e caso haja 

mal do horário de rotina do CEASA-
PE/OS, inclusive no São João, Natal, Ano Novo e feriados, a empresa a ser contratada 
deverá manter os serviços, mediante comunicação prévia do CEASA-PE/OS, com prazo 



 

 
 
 
 
 
 

 7.1.15 permitir a entrada 
cujas gratuidades e isenções são de exclusiva deliberação do CEASA
 
 7.1.16 abster-se de fazer qualquer ingerência na fixação de preços e/ou isenções 
relativos à utilização do estacionamento durante a execução do objeto contratual
 
 7.1.17 fazer seguro total, às suas expensas, contra roubo, furtos e quaisquer 
sinistros, abrangendo toda a área objeto deste negócio jurídico utilizado no 
estacionamento de automóveis, 
terceiro, ali adentrado fique segurado na apólice sob responsabilidade exclusiva da 
empresa a ser contratada
invalidez e morte para usuários do CEASA
do Centro de Abastecimento
 
 7.1.18 fazer o controle de entrada e saída nas respectivas guaritas, dos veículos 
automotores, inclusive motocicletas, assim como cobrar e arrecadar diariamente os 
respectivos valores das tarifas, fornecendo cupom ou nota fiscal aos usuários do serviço;
 
 7.1.19 encaminhar, mensalmente, ao CEASA
comparativos e circunstanciados de todos os valores e quantias cobradas e arrecadas do 
estacionamento por item cobrado e isento ;
 
 7.1.20 efetuar o pagamento dos tributos, taxas, contribuições e outros devidos pelo 
exercício da atividade econômica a ser desenvolvida no imóvel, objeto da contratação e 
comprovar mensalmente o recolhimento do ISS sobre a re
da Cidade do Recife; 
 
 7.1.21 definir e sinalizar nos termos da legislação as áreas para estacionamento de 
idosos, deficientes e demais áreas exclusivas;
 
 7.1.22 efetuar o pagamento das despesas decorrentes do consumo de
energia, água e esgoto, ainda que cobrados em nome do CEASA
sendo o valor referente ao consumo de energia mensal no valor de R$
quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos
VIIsendo todos reajustados no mesmo período e índice dos respectivos prestadores de 
serviço; 
 
 7.1.23 a empresa a ser contratada deverá devolver ao CEASA
equipamentos e cancelas utilizadas no serviço de estacionamento até a data
prestação dos serviços. 
 
7.2São obrigações do CEASA
 
 7.2.1 efetuar o pagamento dos tributos legais, taxas e encargos relativos ao 
imóvel, diretamente a quem for devido, bem como as despesas decorrentes do consumo 
de energia, água e esgoto, ainda que cobrados em nome do CEASA
exceto os decorrentes diretamente sobre a prestação do serviço;
 

7.1.15 permitir a entrada gratuita dos veículos credenciados e isentos de cobrança, 
cujas gratuidades e isenções são de exclusiva deliberação do CEASA-PE/OS

se de fazer qualquer ingerência na fixação de preços e/ou isenções 
ilização do estacionamento durante a execução do objeto contratual

7.1.17 fazer seguro total, às suas expensas, contra roubo, furtos e quaisquer 
sinistros, abrangendo toda a área objeto deste negócio jurídico utilizado no 
estacionamento de automóveis, de modo que todo e qualquer veículo próprio, ou de 
terceiro, ali adentrado fique segurado na apólice sob responsabilidade exclusiva da 
empresa a ser contratada, bem como contratar apólice de seguros para acidentes, 
invalidez e morte para usuários do CEASA-PE/OS, quando causado por veículo no interior 
do Centro de Abastecimento; 

7.1.18 fazer o controle de entrada e saída nas respectivas guaritas, dos veículos 
automotores, inclusive motocicletas, assim como cobrar e arrecadar diariamente os 

res das tarifas, fornecendo cupom ou nota fiscal aos usuários do serviço;

7.1.19 encaminhar, mensalmente, ao CEASA-PE/OS, relatórios físico e financeiro 
comparativos e circunstanciados de todos os valores e quantias cobradas e arrecadas do 

por item cobrado e isento ; 

7.1.20 efetuar o pagamento dos tributos, taxas, contribuições e outros devidos pelo 
exercício da atividade econômica a ser desenvolvida no imóvel, objeto da contratação e 
comprovar mensalmente o recolhimento do ISS sobre a receita auferida, junto a Prefeitura 

7.1.21 definir e sinalizar nos termos da legislação as áreas para estacionamento de 
idosos, deficientes e demais áreas exclusivas; 

7.1.22 efetuar o pagamento das despesas decorrentes do consumo de
energia, água e esgoto, ainda que cobrados em nome do CEASA-PE/OSou de terceiros, 
sendo o valor referente ao consumo de energia mensal no valor de R$
quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), estimado com base 

sendo todos reajustados no mesmo período e índice dos respectivos prestadores de 

7.1.23 a empresa a ser contratada deverá devolver ao CEASA
equipamentos e cancelas utilizadas no serviço de estacionamento até a data

7.2São obrigações do CEASA-PE/OS 

7.2.1 efetuar o pagamento dos tributos legais, taxas e encargos relativos ao 
imóvel, diretamente a quem for devido, bem como as despesas decorrentes do consumo 

oto, ainda que cobrados em nome do CEASA-PE/OSou de terceiros; 
exceto os decorrentes diretamente sobre a prestação do serviço; 

 

gratuita dos veículos credenciados e isentos de cobrança, 
PE/OS;  

se de fazer qualquer ingerência na fixação de preços e/ou isenções 
ilização do estacionamento durante a execução do objeto contratual; 

7.1.17 fazer seguro total, às suas expensas, contra roubo, furtos e quaisquer 
sinistros, abrangendo toda a área objeto deste negócio jurídico utilizado no 

de modo que todo e qualquer veículo próprio, ou de 
terceiro, ali adentrado fique segurado na apólice sob responsabilidade exclusiva da 

bem como contratar apólice de seguros para acidentes, 
PE/OS, quando causado por veículo no interior 

7.1.18 fazer o controle de entrada e saída nas respectivas guaritas, dos veículos 
automotores, inclusive motocicletas, assim como cobrar e arrecadar diariamente os 

res das tarifas, fornecendo cupom ou nota fiscal aos usuários do serviço; 

PE/OS, relatórios físico e financeiro 
comparativos e circunstanciados de todos os valores e quantias cobradas e arrecadas do 

7.1.20 efetuar o pagamento dos tributos, taxas, contribuições e outros devidos pelo 
exercício da atividade econômica a ser desenvolvida no imóvel, objeto da contratação e 

ceita auferida, junto a Prefeitura 

7.1.21 definir e sinalizar nos termos da legislação as áreas para estacionamento de 

7.1.22 efetuar o pagamento das despesas decorrentes do consumo de serviços de 
PE/OSou de terceiros, 

sendo o valor referente ao consumo de energia mensal no valor de R$ 1.569,60 (hum mil 
), estimado com base no anexo 

sendo todos reajustados no mesmo período e índice dos respectivos prestadores de 

7.1.23 a empresa a ser contratada deverá devolver ao CEASA-PE/OS as máquinas, 
equipamentos e cancelas utilizadas no serviço de estacionamento até a data do início da 

7.2.1 efetuar o pagamento dos tributos legais, taxas e encargos relativos ao 
imóvel, diretamente a quem for devido, bem como as despesas decorrentes do consumo 

PE/OSou de terceiros; 



 

 
 
 
 
 
 

 7.2.2 permitir a integração d
para uso comum pelas partes, com acesso da emp
aos arquivos de imagem gravadas no sistema CFTV
 7.2.3 realizar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, eventuais reparos ou 
obras no imóvel, referentes e comprovadamente, à sua estrutura, solidez, segurança e/
provenientes de defeitos ocultos, incluindo, sem limitação, no que diz respeito à 
construção, se houver. 
 
 7.2.4 resguardar, a todo tempo, a empresa a ser contratada de qualquer embaraço, 
esbulho, turbação ou ameaça de qualquer natureza à posse mansa e 
 
 7.2.5 permitir a utilização, pelos funcionários e/ou prepostos da empresa a ser 
contratada, das dependências de apoio destinadas a refeições, vestiários e banheiros, 
masculinos, femininos e outros que houver;
 
 7.2.6 disponibilizar em
saída do portão 3, com 16,70m
empresa a ser contratada, a fim de centralizar o gerenciamento dos serviços objeto do 
contrato; 
 
 7.2.7 informar e notificar a empresa a ser contrat
para credenciamento de veículos para concessão da gratuidade, obedecidos os parâmetros 
disciplinados neste instrumento;
 
 7.2.8 manter a higiene e a estrutura das vias de acesso às vagas.
 
7.3 As Partes deverão praticar tempestivamente todos os atos e/ou tomar todas as 
providências que forem razoavelmente solicitadas pela outra Parte com o objetivo de 
facilitar e agilizar as operações previstas, incluindo, sem limitação: (i) aperfeiçoar ou 
formalizar atos jurídicos praticados pelas Partes; e (ii) cooperar e disponibilizar qualquer 
informação ou documento adicional, conforme possa ser exigido, em bases razoáveis, pela 
outra Parte, para a perfeita conclusão do negócio jurídico previsto neste C
 
8VISTORIA TÉCNICA 
 
8.1 No ato de retirada do edital a empresa a ser contratada poderá agendar visita técnica 
para verificação dos detalhes operacionais, técnicos e conhecimento das áreas das 
guaritas, escritório das áreas destinadas a estacioname
demais condições gerais em que 
 
8.2 A empresa a ser contratada d
áreas destinadas a prestação do serviço  estão plenamente em 
serviços do objeto contratual, reconhecendo que as mesmas serão  disponibilizadas pelo 
CEASA-PE/OS livre e desembaraçadas de pessoas e coisas e assim deverá devolvê
 
8.3 Durante a vistoria a empresa a ser contratada tomará con
guaritas instaladas para entrada e saída de veículos e dos seus respectivos horário de 
funcionamento, equipamentos e máquinas e cancelas instaladas;
 

7.2.2 permitir a integração do sistema de CFTV com o da empresa a ser contratada 
para uso comum pelas partes, com acesso da empresa a ser contratada em tempo real 
aos arquivos de imagem gravadas no sistema CFTV;  

7.2.3 realizar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, eventuais reparos ou 
obras no imóvel, referentes e comprovadamente, à sua estrutura, solidez, segurança e/
provenientes de defeitos ocultos, incluindo, sem limitação, no que diz respeito à 

7.2.4 resguardar, a todo tempo, a empresa a ser contratada de qualquer embaraço, 
esbulho, turbação ou ameaça de qualquer natureza à posse mansa e pacífica do imóvel;

7.2.5 permitir a utilização, pelos funcionários e/ou prepostos da empresa a ser 
contratada, das dependências de apoio destinadas a refeições, vestiários e banheiros, 
masculinos, femininos e outros que houver; 

7.2.6 disponibilizar em favor da empresa a ser contratada sala do romaneio (na 
saída do portão 3, com 16,70m2) e as áreas das guaritas, para abrigar escritório da  
empresa a ser contratada, a fim de centralizar o gerenciamento dos serviços objeto do 

notificar a empresa a ser contratada tudo o que se fizer necessário 
para credenciamento de veículos para concessão da gratuidade, obedecidos os parâmetros 
disciplinados neste instrumento; 

7.2.8 manter a higiene e a estrutura das vias de acesso às vagas.

As Partes deverão praticar tempestivamente todos os atos e/ou tomar todas as 
providências que forem razoavelmente solicitadas pela outra Parte com o objetivo de 
facilitar e agilizar as operações previstas, incluindo, sem limitação: (i) aperfeiçoar ou 
formalizar atos jurídicos praticados pelas Partes; e (ii) cooperar e disponibilizar qualquer 
informação ou documento adicional, conforme possa ser exigido, em bases razoáveis, pela 
outra Parte, para a perfeita conclusão do negócio jurídico previsto neste C

No ato de retirada do edital a empresa a ser contratada poderá agendar visita técnica 
para verificação dos detalhes operacionais, técnicos e conhecimento das áreas das 
guaritas, escritório das áreas destinadas a estacionamento de veículos automotores e 
demais condições gerais em que se encontram as vias do complexo comercial.

A empresa a ser contratada deverá anexar Termo de Vistoria, no qualdeclara que 
áreas destinadas a prestação do serviço  estão plenamente em condições de executar os 
serviços do objeto contratual, reconhecendo que as mesmas serão  disponibilizadas pelo 

PE/OS livre e desembaraçadas de pessoas e coisas e assim deverá devolvê

Durante a vistoria a empresa a ser contratada tomará conhecimento e identificará as 
guaritas instaladas para entrada e saída de veículos e dos seus respectivos horário de 
funcionamento, equipamentos e máquinas e cancelas instaladas; 

 

o sistema de CFTV com o da empresa a ser contratada 
resa a ser contratada em tempo real 

7.2.3 realizar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, eventuais reparos ou 
obras no imóvel, referentes e comprovadamente, à sua estrutura, solidez, segurança e/ou 
provenientes de defeitos ocultos, incluindo, sem limitação, no que diz respeito à 

7.2.4 resguardar, a todo tempo, a empresa a ser contratada de qualquer embaraço, 
pacífica do imóvel; 

7.2.5 permitir a utilização, pelos funcionários e/ou prepostos da empresa a ser 
contratada, das dependências de apoio destinadas a refeições, vestiários e banheiros, 

favor da empresa a ser contratada sala do romaneio (na 
) e as áreas das guaritas, para abrigar escritório da  

empresa a ser contratada, a fim de centralizar o gerenciamento dos serviços objeto do 

da tudo o que se fizer necessário 
para credenciamento de veículos para concessão da gratuidade, obedecidos os parâmetros 

7.2.8 manter a higiene e a estrutura das vias de acesso às vagas. 

As Partes deverão praticar tempestivamente todos os atos e/ou tomar todas as 
providências que forem razoavelmente solicitadas pela outra Parte com o objetivo de 
facilitar e agilizar as operações previstas, incluindo, sem limitação: (i) aperfeiçoar ou 
formalizar atos jurídicos praticados pelas Partes; e (ii) cooperar e disponibilizar qualquer 
informação ou documento adicional, conforme possa ser exigido, em bases razoáveis, pela 
outra Parte, para a perfeita conclusão do negócio jurídico previsto neste Contrato. 

No ato de retirada do edital a empresa a ser contratada poderá agendar visita técnica 
para verificação dos detalhes operacionais, técnicos e conhecimento das áreas das 

nto de veículos automotores e 
as vias do complexo comercial. 

, no qualdeclara que 
condições de executar os 

serviços do objeto contratual, reconhecendo que as mesmas serão  disponibilizadas pelo 
PE/OS livre e desembaraçadas de pessoas e coisas e assim deverá devolvê-las. 

hecimento e identificará as 
guaritas instaladas para entrada e saída de veículos e dos seus respectivos horário de 



 

 
 
 
 
 
 

8.4 Em razão da possibilidade de fiscalização da manutenção e automação do 
estacionamento que será realizada ao longo do contrato, a empresa a serdeverá, desde já, 
receber as áreas destinadas a execução dos serviços constantes do objeto contratual na 
forma como lhe está sendo entregue, devendo devolve
condições recebidas. 
 
8.5 O CEASA-PE/OS poderá, ao longo das obras de automação e sinalização das vagas, 
bem como das manutenções a serem realizadas pela empresa a ser contratada, fiscalizar a 
instalação de equipamentos e serviços, de modo a adequá
 
9.  BENFEITORIAS 
 
9.1 Após o início da prestação dos serviços, as reformas e/ou benfeitorias para 
seremrealizadas no imóvel pela empresa contratada, deverão ter prévia e expressamente 
aprovação do CEASA-PE/OS, mediante a análise dos respectivo
completos. 
 
9.2 A realização das benfeitorias necessárias para implementação dos serviços de 
operacionalização do estacionamento, deverão ter seus Projetos Executivosaprovados e, 
desta forma restará autorizada a execução dos serviços de  automação de entrada e saída, 
bem como os demais investimentos, inclusive daquelas para uso de pessoas de trato 
especial.  
 
9.3 Quaisquer alterações e/ou benfeitorias adicionais que vierem a ser realizadas pela em 
presa a ser contratada durante a vigência do contrato,serão de pronto incor
imóvel e consequentemente ao patrimônio do CEASA
direito à indenização ou qualquer retenção pela empresa a ser contratada, caso não seja 
exigido o seu desfazimento para o retorno às condições originais do imóvel
Laudo de Vistoria que porventura venha ser confeccionado.
 
9.4 O CEASA/PE/OS obriga
para possibilitar à empresa contratada a obtenção das competentes aprovações para as 
construções, modificações ou demolições a serem realizadas no imóvel, observado o 
disposto no subitem 9.1 e prévia autorização do CEASA

 
9.5 Para fins deste instrumento, não serão consideradas benfeitorias ou acessões as 
instalações, máquinas, equipamentos, móveis, 
utilização em serviços administrativos, introduzidos no imóvel pela empresa a ser 
contratada,que puderem ser removidos, quando findo o contrato, sem que a sua 
instalação e/ou remoção modifique ou altere a estrut
venha impedir a continuidade natural dos serviços do CEASA
 
9.6 Estão excluídos do subitem acima as máquinas, equipamentos, software, hardware e 
instalações cuja despesas foram realizadas a título
contratada. 
 
10. DECLARAÇÕES E GARANTIAS

 

Em razão da possibilidade de fiscalização da manutenção e automação do 
acionamento que será realizada ao longo do contrato, a empresa a serdeverá, desde já, 

receber as áreas destinadas a execução dos serviços constantes do objeto contratual na 
forma como lhe está sendo entregue, devendo devolve-las no mínimo nas mesmas 

PE/OS poderá, ao longo das obras de automação e sinalização das vagas, 
bem como das manutenções a serem realizadas pela empresa a ser contratada, fiscalizar a 
instalação de equipamentos e serviços, de modo a adequá-los aos seus 

Após o início da prestação dos serviços, as reformas e/ou benfeitorias para 
seremrealizadas no imóvel pela empresa contratada, deverão ter prévia e expressamente 

PE/OS, mediante a análise dos respectivos projetos e orçamentos 

A realização das benfeitorias necessárias para implementação dos serviços de 
operacionalização do estacionamento, deverão ter seus Projetos Executivosaprovados e, 
desta forma restará autorizada a execução dos serviços de  automação de entrada e saída, 

como os demais investimentos, inclusive daquelas para uso de pessoas de trato 

Quaisquer alterações e/ou benfeitorias adicionais que vierem a ser realizadas pela em 
presa a ser contratada durante a vigência do contrato,serão de pronto incor
imóvel e consequentemente ao patrimônio do CEASA-PE/OS, sem que isso gere qualquer 
direito à indenização ou qualquer retenção pela empresa a ser contratada, caso não seja 
exigido o seu desfazimento para o retorno às condições originais do imóvel
Laudo de Vistoria que porventura venha ser confeccionado. 

O CEASA/PE/OS obriga-se a assinar todos os documentos que forem necessários 
para possibilitar à empresa contratada a obtenção das competentes aprovações para as 

ficações ou demolições a serem realizadas no imóvel, observado o 
prévia autorização do CEASA-PE/OS. 

Para fins deste instrumento, não serão consideradas benfeitorias ou acessões as 
instalações, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios de uso industrial, comercial para 
utilização em serviços administrativos, introduzidos no imóvel pela empresa a ser 
contratada,que puderem ser removidos, quando findo o contrato, sem que a sua 
instalação e/ou remoção modifique ou altere a estrutura e as características do Imóvel, ou 
venha impedir a continuidade natural dos serviços do CEASA-PE/OS ora ajustados;

Estão excluídos do subitem acima as máquinas, equipamentos, software, hardware e 
instalações cuja despesas foram realizadas a título de investimento pela empresa a ser 

ARANTIAS 

 

Em razão da possibilidade de fiscalização da manutenção e automação do 
acionamento que será realizada ao longo do contrato, a empresa a serdeverá, desde já, 

receber as áreas destinadas a execução dos serviços constantes do objeto contratual na 
las no mínimo nas mesmas 

PE/OS poderá, ao longo das obras de automação e sinalização das vagas, 
bem como das manutenções a serem realizadas pela empresa a ser contratada, fiscalizar a 

los aos seus interesses. 

Após o início da prestação dos serviços, as reformas e/ou benfeitorias para 
seremrealizadas no imóvel pela empresa contratada, deverão ter prévia e expressamente 

s projetos e orçamentos 

A realização das benfeitorias necessárias para implementação dos serviços de 
operacionalização do estacionamento, deverão ter seus Projetos Executivosaprovados e, 
desta forma restará autorizada a execução dos serviços de  automação de entrada e saída, 

como os demais investimentos, inclusive daquelas para uso de pessoas de trato 

Quaisquer alterações e/ou benfeitorias adicionais que vierem a ser realizadas pela em 
presa a ser contratada durante a vigência do contrato,serão de pronto incorporadas ao 

PE/OS, sem que isso gere qualquer 
direito à indenização ou qualquer retenção pela empresa a ser contratada, caso não seja 
exigido o seu desfazimento para o retorno às condições originais do imóvel, previstas no 

se a assinar todos os documentos que forem necessários 
para possibilitar à empresa contratada a obtenção das competentes aprovações para as 

ficações ou demolições a serem realizadas no imóvel, observado o 

Para fins deste instrumento, não serão consideradas benfeitorias ou acessões as 
utensílios de uso industrial, comercial para 

utilização em serviços administrativos, introduzidos no imóvel pela empresa a ser 
contratada,que puderem ser removidos, quando findo o contrato, sem que a sua 

ura e as características do Imóvel, ou 
PE/OS ora ajustados; 

Estão excluídos do subitem acima as máquinas, equipamentos, software, hardware e 
de investimento pela empresa a ser 



 

 
 
 
 
 
 

10.1 A empresa a ser contratada deverá depositar caução em conta corrente especifica 
indicada pelo CEASA-PE/OS,com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência ao início da 
operação, no valor equivalente a 02 (dois) meses de Remuneração, reajustáveis e 
renováveis; 
10.2A garantia de que trata o subitem supra, deverá ser feita pela empresa a ser 
contratada por meio de depósito em dinheiro, em conta corrente específica em nome do 
CEASA-PE/OS, a qual deverá realizada aplicação financeira em modalidade indicada pela 
empresa a ser contratada; 
 
10.3 Sendo utilizada a garantia, por dolo ou culpa da empresa a ser contratada
deverá ser renovada ou complementada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 
rescisão do contrato; 
 
10.4 Sem prejuízo para a forma e m
incluem-se no rol de garantias deste contrato, também, todos os equipamentos constantes 
no Anexo VII.  
 
10.5 Após 2 (dois) meses de encerramento do contrato, o CEASA
que não há pendência financeira e de verbas trabalhistas dos empregados da empresa a 
ser contratada, depositará a valor da garantia em conta corrente indicada pela empresa a 
ser contratada,incluindo os resultados financeiros da aplicação.
 
11. PREÇOS DO ESTACIONAMENTO E 
 
11.1 As tarifas e preços estipulados como contraprestação pela utilização do 
estacionamento (anexo II
exclusivamente pelo CEASA
se de fazer qualquer ingerência nesse sentido, assim como não fará no tocante às isenções 
ou às gratuidades, bem como os veículos credenciados;
 
11.2 Todos os veículos que adentrarem no estacionamento, objeto do presente 
instrumento, observadas as exceções 
de cobrança da contraprestação pecuniária pela utilização do serviço, exceto os inseridos 
nas hipóteses decredenciados e isentos de pagamento do estacionamento, cujo a definição 
e indicação ficará a cargo d
 
 
 11.2.1 os de funcionários da administração do CEASA
serão isentos de pagamento, mediante credenciamento anual, renovável a cada 12 (doze) 
meses; 
 
 11.2.2os dos representantes das Entidades de 
PE/OS deverão ser notificados à empresa a ser contratada
disponibilizados à quantidade de 100 (cem) credenciais;
 
 11.2.3os dos Caminhões, Carretas e Caminhões bi
(leves, médios e pesados); 
 
11.3 Além dos veículos credenciados e isentos, estão desobrigados de pagar a tarifa, os 
veículos de representação em serviço, de empresas que adentrem para execução de 

A empresa a ser contratada deverá depositar caução em conta corrente especifica 
PE/OS,com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência ao início da 

operação, no valor equivalente a 02 (dois) meses de Remuneração, reajustáveis e 

A garantia de que trata o subitem supra, deverá ser feita pela empresa a ser 
contratada por meio de depósito em dinheiro, em conta corrente específica em nome do 

PE/OS, a qual deverá realizada aplicação financeira em modalidade indicada pela 
mpresa a ser contratada;  

Sendo utilizada a garantia, por dolo ou culpa da empresa a ser contratada
deverá ser renovada ou complementada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

Sem prejuízo para a forma e montante da garantia prestada no subitem 10.1, 
se no rol de garantias deste contrato, também, todos os equipamentos constantes 

Após 2 (dois) meses de encerramento do contrato, o CEASA-PE/OS, e após constatar 
financeira e de verbas trabalhistas dos empregados da empresa a 

ser contratada, depositará a valor da garantia em conta corrente indicada pela empresa a 
ser contratada,incluindo os resultados financeiros da aplicação. 

STACIONAMENTO E GRATUIDADES 

As tarifas e preços estipulados como contraprestação pela utilização do 
anexo II), por parte dos clientes e usuários, serão fixados 

exclusivamente pelo CEASA-PE/OS, sendo que a empresa a ser contratada deverá abster
qualquer ingerência nesse sentido, assim como não fará no tocante às isenções 

ou às gratuidades, bem como os veículos credenciados; 

Todos os veículos que adentrarem no estacionamento, objeto do presente 
instrumento, observadas as exceções determinadas pelo CEASA-PE/OS
de cobrança da contraprestação pecuniária pela utilização do serviço, exceto os inseridos 
nas hipóteses decredenciados e isentos de pagamento do estacionamento, cujo a definição 
e indicação ficará a cargo do CEASA-PE/OS, dentre eles.  

11.2.1 os de funcionários da administração do CEASA-PE/OS,que em sua totalidade 
serão isentos de pagamento, mediante credenciamento anual, renovável a cada 12 (doze) 

11.2.2os dos representantes das Entidades de classe homologados pelo CEASA
PE/OS deverão ser notificados à empresa a ser contratada
disponibilizados à quantidade de 100 (cem) credenciais; 

11.2.3os dos Caminhões, Carretas e Caminhões bi-trem, utilitários de cargas 
 

Além dos veículos credenciados e isentos, estão desobrigados de pagar a tarifa, os 
veículos de representação em serviço, de empresas que adentrem para execução de 

 

A empresa a ser contratada deverá depositar caução em conta corrente especifica 
PE/OS,com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência ao início da 

operação, no valor equivalente a 02 (dois) meses de Remuneração, reajustáveis e 

A garantia de que trata o subitem supra, deverá ser feita pela empresa a ser 
contratada por meio de depósito em dinheiro, em conta corrente específica em nome do 

PE/OS, a qual deverá realizada aplicação financeira em modalidade indicada pela 

Sendo utilizada a garantia, por dolo ou culpa da empresa a ser contratada, aquela 
deverá ser renovada ou complementada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

ontante da garantia prestada no subitem 10.1, 
se no rol de garantias deste contrato, também, todos os equipamentos constantes 

PE/OS, e após constatar 
financeira e de verbas trabalhistas dos empregados da empresa a 

ser contratada, depositará a valor da garantia em conta corrente indicada pela empresa a 

As tarifas e preços estipulados como contraprestação pela utilização do 
), por parte dos clientes e usuários, serão fixados 

PE/OS, sendo que a empresa a ser contratada deverá abster-
qualquer ingerência nesse sentido, assim como não fará no tocante às isenções 

Todos os veículos que adentrarem no estacionamento, objeto do presente 
PE/OS, deverão ser objeto 

de cobrança da contraprestação pecuniária pela utilização do serviço, exceto os inseridos 
nas hipóteses decredenciados e isentos de pagamento do estacionamento, cujo a definição 

que em sua totalidade 
serão isentos de pagamento, mediante credenciamento anual, renovável a cada 12 (doze) 

classe homologados pelo CEASA-
, posto que terão 

trem, utilitários de cargas 

Além dos veículos credenciados e isentos, estão desobrigados de pagar a tarifa, os 
veículos de representação em serviço, de empresas que adentrem para execução de 



 

 
 
 
 
 
 

serviços públicos (água, energia, gás e outros), taxis, identificados com ades
instituição pública e de autoridades em serviço.

11.4A cobrança da tarifa de estacionamento, quando utilizado por motocicletas,deverá ser 
no valor correspondente a 
veículos automotores e de
CEASA-PE/OS e da devida automação dos equipamentos.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1Para execução do objeto o CEASA

 2.3.1 disponibilizará exclusivamente no imóvel as áreas das guaritas e a sala 
situada ao lado do romaneio (na saída do portão 3, com 
serviços operacionais e administrativos, devendo a empresas a ser contratada arcar com 
as despesas de manutenção e de consumo(água, energia e outros) necessários a execução 
dos serviços; 
 
 2.3.2 realizará a manutenção das vias de acesso e das áreas destinadas ao 
estacionamento no que concerne a obras cíveis de engenharia, ficando a cargo da empresa 
a ser contratada a manutenção geral das guaritas, da sala ao lado do romaneio (acima 
especificada), cancelas, sinalização vertical e horizontal, das áreas demarcadas para 
estacionamento, do sistema de CFTV, máquinas, equipamentos e atualização de software 
e hardware; 

12.2A Empresa a ser contratada deverá apresentar no Processo de Seleção atestado(s) de 
capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente acervado na entidade profissional correspondente, que compro
proponente operado serviços de estacionamento rotativos um número mínimo de 2.500 
(duas mil e quinhentas) vagas em operação num mesmo contrato, o proponente anexar 
cópia do contrato com a empresa que forneceu o atestado de capacidade técnica;

12.3 As áreas de vagas internas de estacionamento de veículos auto passeio e demais 
veículos automotores,deverão estar livres e desembaraçados de pessoas, coisas, débitos, 
ônus e gravames e devidamente regularizada perante a Prefeitura da Cidade do Recife e
demais órgãos competentes, para a finalidade de realização dos serviços, sendo certo que 
não poderá ser dado uso diverso das áreas de estacionamento sem a prévia e expressa 
autorização, por escrito por parte do 

Recife, 03 de junho de 2016

 
 
 
Fernando Antônio Ramos Alves
Pregoeiro 

 

serviços públicos (água, energia, gás e outros), taxis, identificados com ades
instituição pública e de autoridades em serviço. 

A cobrança da tarifa de estacionamento, quando utilizado por motocicletas,deverá ser 
no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento)da quantia cobrada para os demais 
veículos automotores e deverá ser realizada apenas após a expressa autorização do 

PE/OS e da devida automação dos equipamentos. 

Para execução do objeto o CEASA-PE/OS: 

2.3.1 disponibilizará exclusivamente no imóvel as áreas das guaritas e a sala 
situada ao lado do romaneio (na saída do portão 3, com 16,70m2

serviços operacionais e administrativos, devendo a empresas a ser contratada arcar com 
as de manutenção e de consumo(água, energia e outros) necessários a execução 

2.3.2 realizará a manutenção das vias de acesso e das áreas destinadas ao 
estacionamento no que concerne a obras cíveis de engenharia, ficando a cargo da empresa 

ser contratada a manutenção geral das guaritas, da sala ao lado do romaneio (acima 
especificada), cancelas, sinalização vertical e horizontal, das áreas demarcadas para 
estacionamento, do sistema de CFTV, máquinas, equipamentos e atualização de software 

A Empresa a ser contratada deverá apresentar no Processo de Seleção atestado(s) de 
capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente acervado na entidade profissional correspondente, que compro
proponente operado serviços de estacionamento rotativos um número mínimo de 2.500 
(duas mil e quinhentas) vagas em operação num mesmo contrato, o proponente anexar 
cópia do contrato com a empresa que forneceu o atestado de capacidade técnica;

As áreas de vagas internas de estacionamento de veículos auto passeio e demais 
veículos automotores,deverão estar livres e desembaraçados de pessoas, coisas, débitos, 
ônus e gravames e devidamente regularizada perante a Prefeitura da Cidade do Recife e
demais órgãos competentes, para a finalidade de realização dos serviços, sendo certo que 
não poderá ser dado uso diverso das áreas de estacionamento sem a prévia e expressa 
autorização, por escrito por parte do CEASA-PE/OS. 

2016 

Fernando Antônio Ramos Alves 

 

serviços públicos (água, energia, gás e outros), taxis, identificados com adesivos de 

A cobrança da tarifa de estacionamento, quando utilizado por motocicletas,deverá ser 
(cinquenta por cento)da quantia cobrada para os demais 

verá ser realizada apenas após a expressa autorização do 

2.3.1 disponibilizará exclusivamente no imóvel as áreas das guaritas e a sala 
2) para execução dos 

serviços operacionais e administrativos, devendo a empresas a ser contratada arcar com 
as de manutenção e de consumo(água, energia e outros) necessários a execução 

2.3.2 realizará a manutenção das vias de acesso e das áreas destinadas ao 
estacionamento no que concerne a obras cíveis de engenharia, ficando a cargo da empresa 

ser contratada a manutenção geral das guaritas, da sala ao lado do romaneio (acima 
especificada), cancelas, sinalização vertical e horizontal, das áreas demarcadas para 
estacionamento, do sistema de CFTV, máquinas, equipamentos e atualização de software 

A Empresa a ser contratada deverá apresentar no Processo de Seleção atestado(s) de 
capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente acervado na entidade profissional correspondente, que comprove(m) ter o 
proponente operado serviços de estacionamento rotativos um número mínimo de 2.500 
(duas mil e quinhentas) vagas em operação num mesmo contrato, o proponente anexar 
cópia do contrato com a empresa que forneceu o atestado de capacidade técnica; 

As áreas de vagas internas de estacionamento de veículos auto passeio e demais 
veículos automotores,deverão estar livres e desembaraçados de pessoas, coisas, débitos, 
ônus e gravames e devidamente regularizada perante a Prefeitura da Cidade do Recife e 
demais órgãos competentes, para a finalidade de realização dos serviços, sendo certo que 
não poderá ser dado uso diverso das áreas de estacionamento sem a prévia e expressa 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ENTRADA/SAÍDA 
 

GUARITA
 
 
BR 101 – Frente 
(Portão - 01) 

 
 

Entradas

 
BR 101 – Lateral 
Posto de Saúde 
(Portão – 02) 

 
Entrada

 
Saída

 
 
 
 

 
Principal-

Romaneio/ 
Balança. 

(Portão – 03) 

 
 
 
 

Entradas
 

 
 

Saídas
 

 
 
 

Deskontão 
(Portão – 04) 

 

 
Entrada

 
 

Saídas
 

 
 

Portão – 05 
(Romaneio) 

 
Entrada

 
Saída

ANEXO I ao Termo de Referência 

 

RELAÇÃO DAS GUARITAS 

GUARITA 
 

DESCRIMINAÇÃO 
HORÁRIO DE

FUNCIONAMENTO

Entradas 

 
Entrada - 01 03h00min às 15h00min

 
Entrada - 02 03h00min às 15h00min

 

Entrada 
 

Entrada – 03 06h00min às 17h00min

Saída 
 

Saída -01 06h00min às 17h00min
 

Entradas 

 
Entrada - 04 01h00min às 

 
Entrada - 05 

 
00h00min às 18h00min 

 
 

Entrada - 06 00h00min às 00h00min

Saídas 

 
 

Saída -02 03h00min às 03h00min
 

Saída -03 05h00min às 19h00min
 

Entrada 
 
 

Entrada - 07 03h00min às 18h00min

Saídas 

 
 

Saída - 04 03h00min às 18h00min
 

Saída - 05 05h00min às 13h00min
 

Entrada 
 
 

 
Obs: Portaria destinada a entradas e saídas de Motos.Saída 

 
 
 
 
 

 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 

 
03h00min às 15h00min 

 
03h00min às 15h00min 

 
06h00min às 17h00min 

 
06h00min às 17h00min 

 
01h00min às 18h00min 

00h00min às 18h00min  
 
 

00h00min às 00h00min 
 
 

03h00min às 03h00min 
 

05h00min às 19h00min 

 
 

03h00min às 18h00min 
 
 

03h00min às 18h00min 
 

05h00min às 13h00min 

Obs: Portaria destinada a entradas e saídas de Motos. 



 

 
 
 
 
 
 

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES E VALORES 
 
 

ITEM 

1.1 Até 20 minutos

1.2 Veículos (inclus

1.2 Veículos - Adicional por hora após 

1.4 Mensalista Carro

1.5 Utilitários e Funcionários

1.6 Caminhões 
1.7 Demais veículos objeto das cláusulas contratuais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II ao Termo de Referência 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES E VALORES ATUAIS DAS TARIFAS COBRADAS

Tabela de Tarifas 

DESCRITIVO 

Até 20 minutos 

Veículos (inclusivo utilitário esportivo)- até 6 horas 

Adicional por hora após 6 horas 

Mensalista Carro 

Utilitários e Funcionários 

Demais veículos objeto das cláusulas contratuais 

 

ATUAIS DAS TARIFAS COBRADAS 

R$ (1,00) 

Gratuito 

4,00 

2,00 

60,00 

Isentos 

Isentos 
Isentos e/ou 
credenciados 



 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III

MAPA COM ESPECIFICAÇÕES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IIIao Termo de Referência 
 
 
 
 

MAPA COM ESPECIFICAÇÕES DAS ÀREAS DESTINADAS AO ESTACIONAMENTO 
VEÍCULOS AUTOMOTORES 

 

S DESTINADAS AO ESTACIONAMENTO DE 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO IV

 

A: Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco 

 

Declaro que em ____/_________/2016, em cumprimento ao disposto no item ......do 
edital do Processo Seletivo nº    /2016,    modalidade   nº 2016, visitamos juntamente 
com  o preposto do CEASA
verificamos que  as áreas destinadas a prestação do serviço relativo ao objeto da 
mencionada seleção estão, em perfeitas condições para realização das atividades 
operacionais, técnicos e administrativas, bem como constatamos que as condições gerais 
no que se refere a infraestrutura deste complexo comercial estão em condições de 
recebidas para realização dos serviços e que qualquer discrepância entre condições 
verificadas hoje serão comunicadas por escrito antes da assinatura do contrato.

Adiantamos ainda que as áreas destinadas à prestação dos serviços estão livres e 
desembaraçadas de pessoas e coisas, inclusiveas guaritas e cancelas instaladas para 
entrada e saída de veículos.

 

Recife,de          de 2016 

 

_______________________
Nome da empresa  
CNPJ 
Endereço 

 

Identificação do Responsável:
Nome: 
Cargo: 
Função: 
CPF: 

ANEXO IVao Termo de Referência 

 

TERMO DE VISTORIA 

A: Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - CEASA

Declaro que em ____/_________/2016, em cumprimento ao disposto no item ......do 
edital do Processo Seletivo nº    /2016,    modalidade   nº 2016, visitamos juntamente 
com  o preposto do CEASA-PE/OS, as dependências deste Centro de Abastecimento onde 

camos que  as áreas destinadas a prestação do serviço relativo ao objeto da 
mencionada seleção estão, em perfeitas condições para realização das atividades 
operacionais, técnicos e administrativas, bem como constatamos que as condições gerais 

ere a infraestrutura deste complexo comercial estão em condições de 
recebidas para realização dos serviços e que qualquer discrepância entre condições 
verificadas hoje serão comunicadas por escrito antes da assinatura do contrato.

Adiantamos ainda que as áreas destinadas à prestação dos serviços estão livres e 
desembaraçadas de pessoas e coisas, inclusiveas guaritas e cancelas instaladas para 

veículos. 

 

_______________________ 

Identificação do Responsável: 

 

Preposto CEASA-PE/OS
 
 
____________________________
Assinatura 
Nome: 
Função: 
matrícula 
 

 

CEASA-PE/OS  

Declaro que em ____/_________/2016, em cumprimento ao disposto no item ......do 
edital do Processo Seletivo nº    /2016,    modalidade   nº 2016, visitamos juntamente 

PE/OS, as dependências deste Centro de Abastecimento onde 
camos que  as áreas destinadas a prestação do serviço relativo ao objeto da 

mencionada seleção estão, em perfeitas condições para realização das atividades 
operacionais, técnicos e administrativas, bem como constatamos que as condições gerais 

ere a infraestrutura deste complexo comercial estão em condições de serem 
recebidas para realização dos serviços e que qualquer discrepância entre condições 
verificadas hoje serão comunicadas por escrito antes da assinatura do contrato. 

Adiantamos ainda que as áreas destinadas à prestação dos serviços estão livres e 
desembaraçadas de pessoas e coisas, inclusiveas guaritas e cancelas instaladas para 

PE/OS 

____________________________ 



 

 
 
 
 
 
 

MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS POR TIPO

 
 

 
TIPO VEÍCULOS

 
MENSALISTA 
 
OFICIAL 
 
PASSEIO 
 
PASSEIO TOLERÂNCIA
 
TAXI 
 
ONIBUS 
 
UTILITÁRIOS DE CARGAS
 
UTILITÁRIOS ESPORTES
 
ISENTOS 
 
MANUAL 
 
TOTAL GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Vao Termo de Referência 

 

MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS POR TIPO 

PERÍODO: JANEIRO/2016 

 
TIPO VEÍCULOS (ENTRADAS) QUANTIDADE VEÍCULOS

20.100

72.475

PASSEIO TOLERÂNCIA 38.538

7.930

1.848

UTILITÁRIOS DE CARGAS 146.563

UTILITÁRIOS ESPORTES 9.501

5.739

3.719

307.220

 

 

QUANTIDADE VEÍCULOS 

20.100 

807 

72.475 

38.538 

7.930 

1.848 

146.563 

9.501 

5.739 

3.719 

307.220 



 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VI
 
 
 

 
Item 

1 Aquisição e instalação de máquinas e equipamentos 
(leitores ópticos, cancelas e emissor de cupom fiscal, 
outros...) 

2 Demarcação das áreas de estacionamento
3 Sinalização horizontal e vertical
4 Instalação de sistema CFTV

Total Geral
 
* Os investimento acima deverão ser realizados em conformidade com o disposto no item 
6 deste Termo de Referência

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIao Termo de Referência 

INVESTIMENTOS 

Descrição 
Aquisição e instalação de máquinas e equipamentos 
(leitores ópticos, cancelas e emissor de cupom fiscal, 

Demarcação das áreas de estacionamento 
horizontal e vertical 

Instalação de sistema CFTV 
 

Total Geral 
 
*2.000.000,00

Os investimento acima deverão ser realizados em conformidade com o disposto no item 
6 deste Termo de Referência. 

 

Valor 

- 

- 
- 
- 

2.000.000,00 

Os investimento acima deverão ser realizados em conformidade com o disposto no item 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VII

  

PLANILHA ESTIMATIVA

 

Consumo medido em kwats /
Item Descrição 

 
1 

 
Cancela 

 
2 

 
Leitor Óptico 

 
3 

 
Impressora 

 
4 

 
Computador 

 
5 

 
Circuito de TV 

 
6 

 
Lâmpadas (kwats) 

 

*Consumo Mensal de Energia estimado em R$ 130,80 por Guarita, 
de 12 Guaritas que equivale a

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO VIIao Termo de Referência 

ESTIMATIVA DO CONSUMO MÉDIO MENSAL DE ENERGIA
POR GUARITA 

Consumo medido em kwats /mês 
Quant. 

 
Potência (W) Dias de uso 

(Mês) 
 
1 

 
440 

 
30 

 
1 

 
0,00096 

 
30 

 
1 

 
90 

 
30 

 
1 

 
100 

 
30 

 
1 

 
30 

 
30 

 
 
1 

 
20 

 
30 

TOTAL

Energia estimado em R$ 130,80 por Guarita, para uma quantidade 
que equivale a um totalde R$ 1.569,60. 

 

MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

Dias de uso Consumo 
(kwh) 

 
39,6 

 
0,0000288 

 
2,7 

 
63 

 
18,9 

 
6,6 

 
TOTAL 

 
        130,80  

para uma quantidade 



 

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

 
 

MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO
 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a)_________, portador do documento 

de Identidade nº ______________, para participar das reuniões relativas ao Processo 

Seletivo acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 

propostas, manifestar-se em nome da empresa, apresentar lances verbais, desistir e 

interpor recursos, assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e 

praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por 

firme e valioso. 

 
Data, 

__________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS
PORTARIA Nº 010/2015 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

ANEXO II 
 
 
 

MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a)_________, portador do documento 

de Identidade nº ______________, para participar das reuniões relativas ao Processo 

Seletivo acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 

se em nome da empresa, apresentar lances verbais, desistir e 

interpor recursos, assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e 

praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por 

 
 

 
__________________________________ 

Nome da Empresa 
(Nome do Representante) 

(Cargo) 
 

 

CPS 

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a)_________, portador do documento 

de Identidade nº ______________, para participar das reuniões relativas ao Processo 

Seletivo acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 

se em nome da empresa, apresentar lances verbais, desistir e 

interpor recursos, assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e 

praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por 



 

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

 
 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
 
 
 

__________________________, inscrito no CNPJ nº ______________, por intermédio de 
seu representante legal, o (a) Sr. (a) ____________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ___________ e do CPF nº _
Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da 
República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
 
 
 
Data, 
 
 
 
 

__________________________________

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS
PORTARIA Nº 010/2015 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

ANEXO III 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

__________________________, inscrito no CNPJ nº ______________, por intermédio de 
seu representante legal, o (a) Sr. (a) ____________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ___________ e do CPF nº _____________, DECLARA, 
Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da 

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

lva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

__________________________________ 
Nome da Empresa 

(Nome do Representante) 
(Cargo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CPS 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

__________________________, inscrito no CNPJ nº ______________, por intermédio de 
seu representante legal, o (a) Sr. (a) ____________________, portador(a) da Carteira de 

____________, DECLARA, sob as penas da 
Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

lva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 



 

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
 
 
 
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a 

empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação para 

o Pregão Presencial nº ____/____, cujo objeto é a ______________________.

 
 
Data,  

 

________________________________

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS
PORTARIA Nº 010/2015 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
 

ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a 

_______________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação para 

o Pregão Presencial nº ____/____, cujo objeto é a ______________________.

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nome da Empresa 

(Nome do Representante) 
(Cargo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CPS 

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a 

_______________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação para 

o Pregão Presencial nº ____/____, cujo objeto é a ______________________. 



 

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

 
 
 

         

 
De um lado, na qualidade de 
PE/O.S. – CENTRO DE ABASTECIMENTO
civil de direito privado, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o 
nº. 06.035.073/000-03, com sede na BR 101 Sul, 
Central, 2º andar, CEP 50.790
representado, por seus Diretores Presidente e de Administração e Finanças, 
respectivamente, Gustavo Henrique de
de empresas, inscrito no CPF sob o nº. 029.257.364
do Recife/PE, e José Alexandre de Lima Souza
CPF sob o n.º 528.003.004-
do art. 27, inciso VIII do seu estatuto social; e 
CONTRATADA, doravante assim também designada, 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx neste ato representada por seus sócios administradores, Sr. 
---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
doravante serem denominadas em conjunto, “Partes”, ou is
pelo Processo Seletivo nº    /2016
de Contratações de Obras, serviços, compras e Alienações do CEASA
 
 

(i) CONSIDERANDO QUEo CEASA
Sul, km 70, Curado, CEP 50.790
Pernambuco, por força de Contrato de Gestão firmado com o Governo do Estado de 
Pernambuco; 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS
PORTARIA Nº 010/2015 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
 

ANEXO V 

 
 

         MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV
DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 
VEÍCULOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEASA
CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE 
PERNAMBUCO, E __________________NA FORMA 
ABAIXO ESTIPULADA: 

De um lado, na qualidade de CONTRATANTE e assim doravante denominado, 
ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO,

civil de direito privado, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o 
03, com sede na BR 101 Sul, km 70, Curado, Edifício Administração 

Central, 2º andar, CEP 50.790-900, Recife, Estado de Pernambuco, neste ato 
representado, por seus Diretores Presidente e de Administração e Finanças, 

Gustavo Henrique de Andrade Melo, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, inscrito no CPF sob o nº. 029.257.364-24, residente e domiciliado na cidade 

José Alexandre de Lima Souza, brasileiro, casado, Pedagogo, inscrito no 
-00, residente e domiciliado na cidade do Recife/PE, nos termos 

do art. 27, inciso VIII do seu estatuto social; e de outro lado, na qualidade de 
doravante assim também designada, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na cidade de xxxxxxxxxxxxxxxxx

neste ato representada por seus sócios administradores, Sr. 
---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------; e podendo ainda, CONTRATANTE 
doravante serem denominadas em conjunto, “Partes”, ou isoladamente, “Parte

Processo Seletivo nº    /2016, Pregão Presencial nº   /2016, pelo Regulamento Próprio 
de Contratações de Obras, serviços, compras e Alienações do CEASA-PE/OS. 

PREÂMBULO 
CEASA-PE/OS é responsável pelo terreno localizado na BR 101 

Sul, km 70, Curado, CEP 50.790-900 (complexo CEASA-RECIFE), Recife, Estado de 
Pernambuco, por força de Contrato de Gestão firmado com o Governo do Estado de 

 

CPS 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
E EXPLORAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE 
, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEASA-PE/OS - 

CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE 
PERNAMBUCO, E __________________NA FORMA 

e assim doravante denominado, CEASA-
PERNAMBUCO, associação 

civil de direito privado, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o 
km 70, Curado, Edifício Administração 

900, Recife, Estado de Pernambuco, neste ato 
representado, por seus Diretores Presidente e de Administração e Finanças, 

brasileiro, casado, administrador 
24, residente e domiciliado na cidade 

, brasileiro, casado, Pedagogo, inscrito no 
residente e domiciliado na cidade do Recife/PE, nos termos 

de outro lado, na qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Estado de 

neste ato representada por seus sócios administradores, Sr. ----------------
---------------------------------------------------------------------------------, e Sr.-------------

CONTRATANTE e CONTRATADA, 
oladamente, “Parte”, regido  

pelo Regulamento Próprio 
PE/OS.  

é responsável pelo terreno localizado na BR 101 
RECIFE), Recife, Estado de 

Pernambuco, por força de Contrato de Gestão firmado com o Governo do Estado de 



 

 
 
 
 
 
 

(ii) CONSIDERANDO QUE o referido terr
para permanência ou localização de veículos, conforme especificado no anexo III contendo 
o mapa com a localização das áreas disponíveis para estacionamento;
 
(iii) CONSIDERANDO A NECESS
controle de entrada, saída e estacionamento de veículos e a indisponibilidade de recursos 
financeiros para realizar investimentos em equipamentos de última geração a fim de 
modernizar a gestão e execução dos 
 
(iv) CONSIDERANDO QUE não existe subordinação econômica e/ou hipossuficiência entre as 
Partes, sendo certo que as Partes optaram, livremente, por estruturar e dar continuidade 
ao presente negócio de acordo com as condições aqui ajustadas com fulcro no 
Seletivo nº     /2016, 
Contratações de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA

 

(v) CONSIDERANDO os princípios

disposto no artigo 422 do 

estão, também,plenamente

Brasileiro;  

 
(vii) CONSIDERANDO QUE, em face de todo o exposto, o pontual e completo cumprimento 
pelas Partes das disposições pactuadas neste contrato é essencial ao presente negócio e 
aos negócios dele decorrentes, sendo certo que as Partes, desde já, comprometem
observar na íntegra as disposições e condições deste instrumento contratual. 

 

RESOLVEM as Partes celebr

cláusulas e condições e que

seus sucessores, a saber: 
 
 

 
DO OBJETO– Contratação de pessoa jurídica para 
especializada para prestação de serviços de
serviços de estacionamento rotativo
entrada e saída dos veículos 
controle, operacionalização de todas as suas guaritas de entrada e saída de automóveis, 
incluindo a cobrança de tarifas. 
 
1.1. A prestação dos serviços objeto do contrato será realizado no complexo CEASA 
PERNAMBUCO - BR 101 Sul, km 70, C
Pernambuco, incluindo o controle e administração de todas as suas guaritas de entrada e 
saída de veículos automotores, incluindo a cobrança de tarifa, nos termos do presente 
instrumento; 

o referido terreno, por determinação legal, possui vagas obrigatórias 
para permanência ou localização de veículos, conforme especificado no anexo III contendo 
o mapa com a localização das áreas disponíveis para estacionamento;

ONSIDERANDO A NECESSIDADE DO CEASA-PE/OS elevar a eficiência dos serviços de 
controle de entrada, saída e estacionamento de veículos e a indisponibilidade de recursos 
financeiros para realizar investimentos em equipamentos de última geração a fim de 
modernizar a gestão e execução dos serviços. 

não existe subordinação econômica e/ou hipossuficiência entre as 
Partes, sendo certo que as Partes optaram, livremente, por estruturar e dar continuidade 
ao presente negócio de acordo com as condições aqui ajustadas com fulcro no 

, Pregão Presencial nº /2016, pelo Regulamento Próprio de 
Contratações de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA-PE/OS.

princípios da probidade, ética e boa fé contratual,

 Código Civil Brasileiro, declarando, ainda,

também,plenamente em conformidade com o disposto no artigo

em face de todo o exposto, o pontual e completo cumprimento 
osições pactuadas neste contrato é essencial ao presente negócio e 

aos negócios dele decorrentes, sendo certo que as Partes, desde já, comprometem
observar na íntegra as disposições e condições deste instrumento contratual. 

celebrar o presente Contrato, que se regerá

que mutuamente outorgam e aceitam, obrigando

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO  

Contratação de pessoa jurídica para Contratação 
prestação de serviços de operacionalização

serviços de estacionamento rotativo de veículos, com organização e controle d
entrada e saída dos veículos no complexo CEASA/PE-OS. Incluindo
controle, operacionalização de todas as suas guaritas de entrada e saída de automóveis, 
incluindo a cobrança de tarifas.  

1.1. A prestação dos serviços objeto do contrato será realizado no complexo CEASA 
BR 101 Sul, km 70, Curado, CEP 50.790-900, Recife, Estado de 

Pernambuco, incluindo o controle e administração de todas as suas guaritas de entrada e 
saída de veículos automotores, incluindo a cobrança de tarifa, nos termos do presente 

 

eno, por determinação legal, possui vagas obrigatórias 
para permanência ou localização de veículos, conforme especificado no anexo III contendo 
o mapa com a localização das áreas disponíveis para estacionamento; 

elevar a eficiência dos serviços de 
controle de entrada, saída e estacionamento de veículos e a indisponibilidade de recursos 
financeiros para realizar investimentos em equipamentos de última geração a fim de 

não existe subordinação econômica e/ou hipossuficiência entre as 
Partes, sendo certo que as Partes optaram, livremente, por estruturar e dar continuidade 
ao presente negócio de acordo com as condições aqui ajustadas com fulcro no Processo 

pelo Regulamento Próprio de 
PE/OS.; 

contratual, conforme o 

ainda, que tais condições 

artigo 421 do Código Civil 

em face de todo o exposto, o pontual e completo cumprimento 
osições pactuadas neste contrato é essencial ao presente negócio e 

aos negócios dele decorrentes, sendo certo que as Partes, desde já, comprometem-se a 
observar na íntegra as disposições e condições deste instrumento contratual.  

regerá pelas seguintes 

obrigando-se por si e por 

Contratação de empresa 
operacionalização e exploração dos 

om organização e controle de 
Incluindo a administração, 

controle, operacionalização de todas as suas guaritas de entrada e saída de automóveis, 

1.1. A prestação dos serviços objeto do contrato será realizado no complexo CEASA 
900, Recife, Estado de 

Pernambuco, incluindo o controle e administração de todas as suas guaritas de entrada e 
saída de veículos automotores, incluindo a cobrança de tarifa, nos termos do presente 



 

 
 
 
 
 
 

1.2. Por meio deste Contrato
disponibiliza exclusivamente no imóvel as guaritas e a sala, situada ao lado da sala do 
romaneio (na saída do portão 3, com 16,70m
administrativos da CONTRATADA
 
1.3 As áreas destinadas as vagas internas de estacionamento de veículos automotores, 
serão mantidas pela CONTRATANTE
ônus e gravames, devidamente regularizada pera
demais órgãos competentes, para a finalidade de realização dos serviços objeto deste 
contrato; 
 
 
1. 4 As guaritas e a sala, situada ao lado da sala do romaneio (na saída do portão 3, com 
16,70m2), ou parte destes, or
pelo CONTRATANTE para uso de suas atividades institucionais, sem que isso gere 
despesas ao CONTRATANTE
 
 

DESTINAÇÃO DA 
 
2.1. A área para estacionamento de veículos automotores compreende um total estimado 
de 2.503 vagas internas especificadas no anexo III do Termo de Referência, destinam
exclusivamente a exploração econômica do estacionamento de veículos automotores, não
havendo cessão destas áreas a 
CONTRATADA, manter estas áreas para uso e ocupação em conformidade com o disposto 
na legislação municipal, estadual e/ou federal pertinente ao desenvolvimento da atividade 
e de acordo com as eventuais limitações ou restrições impostas por normas da 
CONTRATANTE.  
 
2.2. Caberá à CONTRATADA
os alvarás, autorizações e licenças, se, e quando necessários para execução dos serviços 
ajustados.  

 

 3.1 . Este contrato terá vigência

espeque no Regulamento de

CONTRATANTE.   
 
    3.2 No caso de resilição antecipada e imotivada deste Contrato pela 
antes do prazo estabelecido no item supra, esta deverá pagar ao 
multa penalcompensatória equivalente a
CONTRATANTE pela execução do serviço, vigente na época da resilição (atualmente em 
R$ xxxxxxxx ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Por meio deste Contrato, e na melhor forma do direito, o 
disponibiliza exclusivamente no imóvel as guaritas e a sala, situada ao lado da sala do 
romaneio (na saída do portão 3, com 16,70m2) para execução dos serviços operacionais e 

CONTRATADA, necessários a execução do objeto contratual;

1.3 As áreas destinadas as vagas internas de estacionamento de veículos automotores, 
CONTRATANTE livre e desembaraçadasde pessoas, coisas, débitos, 

ônus e gravames, devidamente regularizada perante a Prefeitura da Cidade do Recife de 
demais órgãos competentes, para a finalidade de realização dos serviços objeto deste 

1. 4 As guaritas e a sala, situada ao lado da sala do romaneio (na saída do portão 3, com 
), ou parte destes, ora ajustados poderão a qualquer instante serem utilizados 

para uso de suas atividades institucionais, sem que isso gere 
CONTRATANTE ou qualquer indenização para a CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA 
ESTINAÇÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO 

2.1. A área para estacionamento de veículos automotores compreende um total estimado 
de 2.503 vagas internas especificadas no anexo III do Termo de Referência, destinam
exclusivamente a exploração econômica do estacionamento de veículos automotores, não
havendo cessão destas áreas a CONTRATADA a qualquer título, devendo a 

, manter estas áreas para uso e ocupação em conformidade com o disposto 
na legislação municipal, estadual e/ou federal pertinente ao desenvolvimento da atividade 

om as eventuais limitações ou restrições impostas por normas da 

CONTRATADA, por conta própria e às suas expensas, a obtenção de todos 
os alvarás, autorizações e licenças, se, e quando necessários para execução dos serviços 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
PRAZO DE VIGÊNCIA 

vigência de 60 meses, a contar da data de

de Contratação de Obras, Compras, Serviços

No caso de resilição antecipada e imotivada deste Contrato pela 
antes do prazo estabelecido no item supra, esta deverá pagar ao CONTRATANTE

compensatória equivalente a01 (um) mês da remuneração paga a 
pela execução do serviço, vigente na época da resilição (atualmente em 

R$ xxxxxxxx ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), obedecida a proporcionalidade do prazo 

 

, e na melhor forma do direito, o CONTRATANTE 
disponibiliza exclusivamente no imóvel as guaritas e a sala, situada ao lado da sala do 

) para execução dos serviços operacionais e 
ssários a execução do objeto contratual; 

1.3 As áreas destinadas as vagas internas de estacionamento de veículos automotores, 
livre e desembaraçadasde pessoas, coisas, débitos, 

nte a Prefeitura da Cidade do Recife de 
demais órgãos competentes, para a finalidade de realização dos serviços objeto deste 

1. 4 As guaritas e a sala, situada ao lado da sala do romaneio (na saída do portão 3, com 
a ajustados poderão a qualquer instante serem utilizados 

para uso de suas atividades institucionais, sem que isso gere 
CONTRATADA. 

2.1. A área para estacionamento de veículos automotores compreende um total estimado 
de 2.503 vagas internas especificadas no anexo III do Termo de Referência, destinam-se 
exclusivamente a exploração econômica do estacionamento de veículos automotores, não 

a qualquer título, devendo a 
, manter estas áreas para uso e ocupação em conformidade com o disposto 

na legislação municipal, estadual e/ou federal pertinente ao desenvolvimento da atividade 
om as eventuais limitações ou restrições impostas por normas da 

por conta própria e às suas expensas, a obtenção de todos 
os alvarás, autorizações e licenças, se, e quando necessários para execução dos serviços 

de sua assinatura,com 

Serviços e Alienações do  

No caso de resilição antecipada e imotivada deste Contrato pela CONTRATADA 
CONTRATANTE uma 

01 (um) mês da remuneração paga a 
pela execução do serviço, vigente na época da resilição (atualmente em 

, obedecida a proporcionalidade do prazo 



 

 
 
 
 
 
 

remanescente do Contrato, sendo considerado 1/60 (um sessenta avos), sobre o valor da 
multa, para cada mês de contrato não cumprido. 
 
 

VALOR 

4.1 O valor global do presente contrato para o período de 60 (sessenta) meses a ser 
pago em parcelas mensais pela 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 
xxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxx), 
agência ...., do Banco ITAÚ, indicada 
documentação comprobatória de recebimento à 
 
4.2 O valor mensal da remuneração devidos a 
no mesmo período e percentual autorizado pela Agência Estadual de Regulação de 
Pernambuco - ARPE, para reajustes das tarifas de estacionamento, observado  o 
acatamento prévio pelo Conselho de Administração do CEASA
 
4.3 O pagamento a que se refere o item acima, será efetuado pela 
CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia do mês s
 
4.3.1 O atraso no pagamento da Remuneração e demais encargos acarretará a aplicação 
de multa de 2% (dois por cento) sobre o débito em aberto e a incidência de correção 
monetária pela variação positiva do IGPM/FGV, des
efetivo pagamento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste 
sobre o valor em atraso e, ainda incorrerá a 
rescisão deste instrumento.
 
  
 4.3.1.1 configurado o não pagamento da Remuneração mensal no prazo estipulado 
no item 4.1, a CONTRATANTE 
úteis contados a partir da data da notificação para regularizar o pagamento da 
remuneração mensal devida; 
 
 4.3.1.2 caso a CONTRATADA 
prazo estipulado no item 4.3.1.1, a
item 9.1.1, devendo a CONTRATADA repor no prazo de 5 (cinco), dias o valor nominal 
sacado da garantia. 
 
4.4 Os valores da remuneração devidos a 
mediante: 
 
I. alterações nas regras de isenção, em comum acordo, que impliquem na inclusão de 
cobrança para veículos isentos ou outro tipo de veículo, ou e
impliquem no acréscimo ou redução do valor da remuneração de que trata o item 4.1 
desta cláusula, e será calculada com base na média dos registros do tipo veículo efetuados 
nos 12 (doze) antecedentes ao início da implantação 
acréscimo ou redução na Remuneração mensal, resultante do percentual de impacto sobre 
a receita bruta média dos mesmos 12 meses antecedentes;

remanescente do Contrato, sendo considerado 1/60 (um sessenta avos), sobre o valor da 
ada mês de contrato não cumprido. (CEASA-PE paga) 

CLÁUSULA QUARTA 
ALOR DA REMUNERAÇÃO, DESPESAS E ENCARGOS

 
O valor global do presente contrato para o período de 60 (sessenta) meses a ser 

pago em parcelas mensais pela CONTRATADAaoCONTRATANTE é de 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perfazendo um valor da remuneração mensal de 
xxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxx), a ser depositado na conta corrente nº........, 
agência ...., do Banco ITAÚ, indicada pelo CONTRATANTE, o qual emitirá a 
documentação comprobatória de recebimento à CONTRATANTEmensalmente.

4.2 O valor mensal da remuneração devidos a CONTRATANTE será reajustados sempre 
no mesmo período e percentual autorizado pela Agência Estadual de Regulação de 

ARPE, para reajustes das tarifas de estacionamento, observado  o 
acatamento prévio pelo Conselho de Administração do CEASA-PE/OS; 

O pagamento a que se refere o item acima, será efetuado pela 
, até o 5º (quinto) dia do mês seguinte ao da prestação do serviço.  

4.3.1 O atraso no pagamento da Remuneração e demais encargos acarretará a aplicação 
de multa de 2% (dois por cento) sobre o débito em aberto e a incidência de correção 
monetária pela variação positiva do IGPM/FGV, desde o dia do vencimento até à data do 
efetivo pagamento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste 
sobre o valor em atraso e, ainda incorrerá a CONTRATADA em infração grave, passível de 
rescisão deste instrumento. 

4.3.1.1 configurado o não pagamento da Remuneração mensal no prazo estipulado 
CONTRATANTE notificará aCONTRATADA, que no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis contados a partir da data da notificação para regularizar o pagamento da 
l devida;  

CONTRATADA nãorealize o pagamento da Remuneração mensal no 
prazo estipulado no item 4.3.1.1, aCONTRATANTE, fará uso da garantia de que trata o 
item 9.1.1, devendo a CONTRATADA repor no prazo de 5 (cinco), dias o valor nominal 

Os valores da remuneração devidos a CONTRATANTE poderá, também,ser reajustado 

I. alterações nas regras de isenção, em comum acordo, que impliquem na inclusão de 
cobrança para veículos isentos ou outro tipo de veículo, ou exclusão de veículo isento, que 
impliquem no acréscimo ou redução do valor da remuneração de que trata o item 4.1 
desta cláusula, e será calculada com base na média dos registros do tipo veículo efetuados 
nos 12 (doze) antecedentes ao início da implantação da cobrança, sendo o valor do 
acréscimo ou redução na Remuneração mensal, resultante do percentual de impacto sobre 

receita bruta média dos mesmos 12 meses antecedentes; 

 

remanescente do Contrato, sendo considerado 1/60 (um sessenta avos), sobre o valor da 

NCARGOS 

O valor global do presente contrato para o período de 60 (sessenta) meses a ser 
é de R$ xxxxxxxxxxx 

perfazendo um valor da remuneração mensal de R$  
a ser depositado na conta corrente nº........, 

, o qual emitirá a 
mensalmente. 

será reajustados sempre 
no mesmo período e percentual autorizado pela Agência Estadual de Regulação de 

ARPE, para reajustes das tarifas de estacionamento, observado  o 
 

O pagamento a que se refere o item acima, será efetuado pela CONTRATADA a 
eguinte ao da prestação do serviço.   

4.3.1 O atraso no pagamento da Remuneração e demais encargos acarretará a aplicação 
de multa de 2% (dois por cento) sobre o débito em aberto e a incidência de correção 

de o dia do vencimento até à data do 
efetivo pagamento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste 

em infração grave, passível de 

4.3.1.1 configurado o não pagamento da Remuneração mensal no prazo estipulado 
que no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis contados a partir da data da notificação para regularizar o pagamento da 

nãorealize o pagamento da Remuneração mensal no 
, fará uso da garantia de que trata o 

item 9.1.1, devendo a CONTRATADA repor no prazo de 5 (cinco), dias o valor nominal 

poderá, também,ser reajustado 

I. alterações nas regras de isenção, em comum acordo, que impliquem na inclusão de 
xclusão de veículo isento, que 

impliquem no acréscimo ou redução do valor da remuneração de que trata o item 4.1 
desta cláusula, e será calculada com base na média dos registros do tipo veículo efetuados 

da cobrança, sendo o valor do 
acréscimo ou redução na Remuneração mensal, resultante do percentual de impacto sobre 



 

 
 
 
 
 
 

II. alteração, em comum acordo, da área de exploração para estacionamento. 
 
 

DA OBRIGAÇÃO DE 

5.1 A CONTRATADA obriga
instalação de novos equipamentos, máquinas, cancelas, automação,  sinalização horizontal 
e vertical (incluindo placas de sinalização e  demarcação das áreas de estacionamento de 
veículos automotores) e  instalação de sistema CFTV (incluindo aquisição de câmaras), no 
montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),
I deste instrumento. 
 
5.1.1 Os investimentos constantes do anexo I, deverão realizados pela 
até 24 (vinte e quatro meses) contados a partir do início da vigência deste contrato;
 
5.1.2 Caberá a CONTRATANTE
CONTRATADAa elaboração dos Projetos Executivos contendo as especificaçã
dos produtos e dos serviços, cronograma físicos e financeiro, detalhamento das despesas 
com aquisição e serviços de instalação das máquinas e equipamentos, observados os 
preços praticados no mercado; 
 
5.1.3 Os Projetos Executivos, deverão ser s
aprovação prévia para posterior execução pela 
 
5.1.4 A CONTRATANTE, por conveniência administrativa poderá alterar o cronograma 
físico de execução, respeitado os contratos e investimentos já realizados pela
CONTRATADA, desde que tenha havido notificação prévia a 
devidas comprovações; 
 
5.1.5A CONTRATADA, conforme Projeto Executivo aprovado, deverá comprovar junto a 
CONTRATANTE os investimentos realizados, devendo tais despesas serem compro
por meio de relatório onde deverão ser  apresentadas as notas fiscais, para verificação da 
conformidade com o Projeto Executivo, por parte da 
relatório ser objeto de análise e  aprovação do gestor e do fiscal do contra
 
5.1.6 A não aprovação das despesas de investimento deverão ser comunicadas a 
CONTRATADA que deverá adotar as medidas para sanar as deficiências no prazo de 30 
(trinta) dias, sob pena de rescisão contratual. 

5.2 A critério da CONTRATADA
antecipados; 
 
5.3 Após a aprovação do Projeto Executivo pela 
ser realizadas mediante comum acordo entre as partes. 
 
5.4 Em caso de rescisão contratual imotivada
ressarcir a CONTRATADA 

II. alteração, em comum acordo, da área de exploração para estacionamento. 

CLÁUSULA QUINTA 
A OBRIGAÇÃO DE INVESTIMENTO PELA CONTRATADA

 
 

obriga-se a realizar investimentos em renovação, troca,aquisição e 
instalação de novos equipamentos, máquinas, cancelas, automação,  sinalização horizontal 
e vertical (incluindo placas de sinalização e  demarcação das áreas de estacionamento de 

utomotores) e  instalação de sistema CFTV (incluindo aquisição de câmaras), no 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), cuja a descrição está no anexo 

5.1.1 Os investimentos constantes do anexo I, deverão realizados pela 
até 24 (vinte e quatro meses) contados a partir do início da vigência deste contrato;

CONTRATANTE estabelecer as prioridades de investimentos e solicitar a 
a elaboração dos Projetos Executivos contendo as especificaçã

dos produtos e dos serviços, cronograma físicos e financeiro, detalhamento das despesas 
com aquisição e serviços de instalação das máquinas e equipamentos, observados os 
preços praticados no mercado;  

5.1.3 Os Projetos Executivos, deverão ser submetidos a CONTRATANTE
aprovação prévia para posterior execução pela CONTRATADA; 

, por conveniência administrativa poderá alterar o cronograma 
físico de execução, respeitado os contratos e investimentos já realizados pela

, desde que tenha havido notificação prévia a CONTRATANTE

, conforme Projeto Executivo aprovado, deverá comprovar junto a 
os investimentos realizados, devendo tais despesas serem compro

por meio de relatório onde deverão ser  apresentadas as notas fiscais, para verificação da 
conformidade com o Projeto Executivo, por parte da CONTRATANTE, 
relatório ser objeto de análise e  aprovação do gestor e do fiscal do contra

5.1.6 A não aprovação das despesas de investimento deverão ser comunicadas a 
que deverá adotar as medidas para sanar as deficiências no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de rescisão contratual.  
 
 

CONTRATADA os investimentos de que trata esta cláusula poderão ser 

5.3 Após a aprovação do Projeto Executivo pela CONTRATANTE, as alterações só poderão 
ser realizadas mediante comum acordo entre as partes.  

5.4 Em caso de rescisão contratual imotivada por parte da CONTRATANTE
 os recursos financeiros despendidos a título de investimento, 

 

II. alteração, em comum acordo, da área de exploração para estacionamento.  

CONTRATADA 

se a realizar investimentos em renovação, troca,aquisição e 
instalação de novos equipamentos, máquinas, cancelas, automação,  sinalização horizontal 
e vertical (incluindo placas de sinalização e  demarcação das áreas de estacionamento de 

utomotores) e  instalação de sistema CFTV (incluindo aquisição de câmaras), no 
cuja a descrição está no anexo 

5.1.1 Os investimentos constantes do anexo I, deverão realizados pela CONTRATADA em 
até 24 (vinte e quatro meses) contados a partir do início da vigência deste contrato; 

estabelecer as prioridades de investimentos e solicitar a 
a elaboração dos Projetos Executivos contendo as especificação técnicas 

dos produtos e dos serviços, cronograma físicos e financeiro, detalhamento das despesas 
com aquisição e serviços de instalação das máquinas e equipamentos, observados os 

CONTRATANTE para análisee 

, por conveniência administrativa poderá alterar o cronograma 
físico de execução, respeitado os contratos e investimentos já realizados pela 

CONTRATANTE, com as 

, conforme Projeto Executivo aprovado, deverá comprovar junto a 
os investimentos realizados, devendo tais despesas serem comprovadas 

por meio de relatório onde deverão ser  apresentadas as notas fiscais, para verificação da 
CONTRATANTE, devendo o referido 

relatório ser objeto de análise e  aprovação do gestor e do fiscal do contrato. 

5.1.6 A não aprovação das despesas de investimento deverão ser comunicadas a 
que deverá adotar as medidas para sanar as deficiências no prazo de 30 

os investimentos de que trata esta cláusula poderão ser 

, as alterações só poderão 

CONTRATANTE, esta deverá 
os recursos financeiros despendidos a título de investimento, 



 

 
 
 
 
 
 

proporcionalmente a fração de 1/60 (um sessenta doze avos), sobre o 
investimento realizado até a rescisão contratual, por 
 
 
5.5 Em caso de rescisão contratual motivada pela 
equipamentos, software e hardware instalados serão incorporados ao patrimônio da 
CONTRATANTE.  
 
5.6 Caso a CONTRATADA
instalados a título de investimento, durante a vigência do contrato, estes deverão ser em 
versão técnica superior aos já instalados, os quais serão de pronto incorporados ao 
patrimônio da CONTRATANTE em substituição aos substi
 
 

 
6.1.  São obrigações da CONTRATADA
toda a vigência deste Contrato, sem prejuízo de qualquer outra obrigação prevista neste 
Contrato ou nos dispositivos legais
 
(i) fazer investimento durante a vigência do presente instrumento, 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), 
 
(ii)Realizar as suas expensas
realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos e 
máquinas utilizados na prestação dos serviços;
 
(iii) Realizar manutenção dos 
vertical (incluindo placas 
veículos automotores) edo sistema CFTV 
 
(iv) providenciar em até 6 horas o conserto ou substituição de equipamentos quebrados 
que impeça a entrada ou saída de veículos, e caso não seja possível cumprir o prazo 
estipulado informar a CONTRATANTE
 
(v) realizar as atualizações de hardware de software das máquinas eequipamentos;
 
(vi) permitir a integração d
pelas partes, permitindo o acesso da 
imagem gravadas no sistema CFTV
 
(vii) permitir, a partir da data de início da execução dos serviços, a inspeção pelo 
CONTRATANTEE SEUS PREPOSTOS
como nas instalações e permitir o acompanhamento da manutenção, de forma que não 
prejudique o desenvolvimento das atividades institucionais do 
 
(viii) utilizar as áreas disponibilizadas para uti
contratual, salvo com prévia e expressa autorização do 
 

a fração de 1/60 (um sessenta doze avos), sobre o 
investimento realizado até a rescisão contratual, por cada mês de contrato não cumprido.

Em caso de rescisão contratual motivada pela CONTRATADA
equipamentos, software e hardware instalados serão incorporados ao patrimônio da 

CONTRATADA substitua as máquinas, equipamentos, software e hardware 
instalados a título de investimento, durante a vigência do contrato, estes deverão ser em 
versão técnica superior aos já instalados, os quais serão de pronto incorporados ao 
patrimônio da CONTRATANTE em substituição aos substituídos. 

CLÁUSULA SEXTA 
OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

CONTRATADA, para todos os fins e efeitos de direito, durante 
toda a vigência deste Contrato, sem prejuízo de qualquer outra obrigação prevista neste 
Contrato ou nos dispositivos legais aplicáveis: 

(i) fazer investimento durante a vigência do presente instrumento, 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme disposto na cláusula Quinta;

(ii)Realizar as suas expensasserviços de limpeza e manutenção das guaritas, bem 
realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos e 
máquinas utilizados na prestação dos serviços; 

(iii) Realizar manutenção dos equipamentos, máquinas, cancelas, sinalização horizontal e 
 de sinalização e áreas demarcadas para estacionamento de 

veículos automotores) edo sistema CFTV e da sala cedida ao lado do romaneio;

(iv) providenciar em até 6 horas o conserto ou substituição de equipamentos quebrados 
que impeça a entrada ou saída de veículos, e caso não seja possível cumprir o prazo 

CONTRATANTE a impossibilidade com a devida justificativa; 

realizar as atualizações de hardware de software das máquinas eequipamentos;

(vi) permitir a integração do sistema de CFTV com o da CONTRATANTE
pelas partes, permitindo o acesso da CONTRATANTE em tempo real aos arquivos de 

o sistema CFTV;  

(vii) permitir, a partir da data de início da execução dos serviços, a inspeção pelo 
E SEUS PREPOSTOS das áreas destinadas ao objeto contratual, bem 

como nas instalações e permitir o acompanhamento da manutenção, de forma que não 
prejudique o desenvolvimento das atividades institucionais do CONTRATANTE

(viii) utilizar as áreas disponibilizadas para utilização dos fins delimitados no objeto 
contratual, salvo com prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;

 

a fração de 1/60 (um sessenta doze avos), sobre o valor do 
cada mês de contrato não cumprido. 

CONTRATADA, as máquinas, 
equipamentos, software e hardware instalados serão incorporados ao patrimônio da 

pamentos, software e hardware 
instalados a título de investimento, durante a vigência do contrato, estes deverão ser em 
versão técnica superior aos já instalados, os quais serão de pronto incorporados ao 

para todos os fins e efeitos de direito, durante 
toda a vigência deste Contrato, sem prejuízo de qualquer outra obrigação prevista neste 

(i) fazer investimento durante a vigência do presente instrumento, no montante de R$ 
conforme disposto na cláusula Quinta; 

serviços de limpeza e manutenção das guaritas, bem como, a 
realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos e 

equipamentos, máquinas, cancelas, sinalização horizontal e 
de sinalização e áreas demarcadas para estacionamento de 

e da sala cedida ao lado do romaneio; 

(iv) providenciar em até 6 horas o conserto ou substituição de equipamentos quebrados 
que impeça a entrada ou saída de veículos, e caso não seja possível cumprir o prazo 

a impossibilidade com a devida justificativa;  

realizar as atualizações de hardware de software das máquinas eequipamentos; 

CONTRATANTE para uso comum 
em tempo real aos arquivos de 

(vii) permitir, a partir da data de início da execução dos serviços, a inspeção pelo 
das áreas destinadas ao objeto contratual, bem 

como nas instalações e permitir o acompanhamento da manutenção, de forma que não 
CONTRATANTE;  

lização dos fins delimitados no objeto 
CONTRATANTE; 



 

 
 
 
 
 
 

(ix)nãoutilizar as áreas destinadas ao estacionamento de veículos para fins não pactuados 
no objeto contratual, salvo com prévia e expressa autoriza
CONTRATANTE; 
 
(x) afixar placas visíveis, contendo preços praticados, o prazo de tolerância para embarque 
e desembarque, ou permanência dos veículos, em consonância com o disposto na 
legislação vigente; 
 
 (xi) ressarcir os danos causados ao 
funcionários, visitantes e/ou terceiros, responsabilizando
judicial e/ou extrajudicialmente, por ato próprio ou de seus prepostos, resultantes de fatos 
ocorridos pelo período ora pactuado e na área objeto da execução dos serviços objeto 
deste instrumento, oriundos de culpa ou dolo;
 
(xii) incluir a área destinada ao estacionamento de veículos deste contrato,na apólice 
global de seguros contra roubo, furto e incêndio de veí
inclusive respondendo a CONTRATADA
do CONTRATANTEou de terceiros, que venha ocorrer nos locais de estacionamentos 
objeto deste instrumento; 
 
(xiii) arcar, por sua exclusiva 
trabalhistas, previdenciárias e tributárias de seus empregados e prestadores de serviço, 
pertinentes à atividade a ser desenvolvida durante aexecução dos serviços, isentando o 
CONTRATANTEde tais ônus; Em ca
em reclamações de direitos trabalhistas em que o 
CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas e indenizações decorrentes do 
processo judicial; 
 
(xiv) manter os serviços objeto do contrato em operação durante todo o período em que 
as atividades do CEASA-PE/OS estiver em desenvolvimento, e caso haja necessidade de 
funcionamento que fuja ao padrão normal do horário de rotina do CEASA
no São João, Natal, Ano Novo e feriados, a 
mediante comunicação prévia do 
 
(xv) permitir a entrada gratuita dos veículos credenciados e isentos de cobrança, conforme 
disposto na cláusula 16.1 e 16.2 deste instrumento, cujas gratuidades e isenções será de 
exclusiva deliberação do CONTRATANTE, 
gratuidade de veículos já cobrados
 
(xvi) abster-se de fazer qualquer ingerência na fixação de preços 
utilização do estacionamento durante a execução do objeto contratual
 
(xvii) fazer seguro total, às suas expensas, contra roubo, furtos e quaisquer sinistros, 
abrangendo toda a área objeto deste negócio jurídico utilizado no esta
automóveis, de modo que todo e qualquer veículo próprio, ou de terceiro, ali adentrado 
fique segurado na apólice sob responsabilidade exclusiva da 
contratar apólice de seguros para acidentes, invalidez e morte para usuári
CONTRATANTE, quando causado
 

(ix)nãoutilizar as áreas destinadas ao estacionamento de veículos para fins não pactuados 
no objeto contratual, salvo com prévia e expressa autorização por escrito por parte do 

(x) afixar placas visíveis, contendo preços praticados, o prazo de tolerância para embarque 
e desembarque, ou permanência dos veículos, em consonância com o disposto na 

s causados ao CONTRATANTE por seus prepostos, clientes, 
funcionários, visitantes e/ou terceiros, responsabilizando-se exclusiva e integralmente, 
judicial e/ou extrajudicialmente, por ato próprio ou de seus prepostos, resultantes de fatos 

íodo ora pactuado e na área objeto da execução dos serviços objeto 
deste instrumento, oriundos de culpa ou dolo; 

(xii) incluir a área destinada ao estacionamento de veículos deste contrato,na apólice 
global de seguros contra roubo, furto e incêndio de veículos que estejam sob sua guarda, 

CONTRATADA por todo e qualquer sinistro em veículos ou bens 
ou de terceiros, que venha ocorrer nos locais de estacionamentos 

 

(xiii) arcar, por sua exclusiva conta e responsabilidade, com todas as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e tributárias de seus empregados e prestadores de serviço, 
pertinentes à atividade a ser desenvolvida durante aexecução dos serviços, isentando o 

de tais ônus; Em caso de ação judicial de seus funcionários que resultem 
em reclamações de direitos trabalhistas em que o CONTRATANTE

deverá arcar com todas as despesas e indenizações decorrentes do 

objeto do contrato em operação durante todo o período em que 
PE/OS estiver em desenvolvimento, e caso haja necessidade de 

funcionamento que fuja ao padrão normal do horário de rotina do CEASA
Novo e feriados, a CONTRATADA deverá manter os serviços, 

mediante comunicação prévia do CONTRATANTE, com prazo não inferior a 02 (dois) dias;

gratuita dos veículos credenciados e isentos de cobrança, conforme 
6.1 e 16.2 deste instrumento, cujas gratuidades e isenções será de 

CONTRATANTE, não sendo permitido a indicação de isenção ou 
ratuidade de veículos já cobrados;  

se de fazer qualquer ingerência na fixação de preços e/ou isenções relativos à 
utilização do estacionamento durante a execução do objeto contratual

(xvii) fazer seguro total, às suas expensas, contra roubo, furtos e quaisquer sinistros, 
abrangendo toda a área objeto deste negócio jurídico utilizado no esta
automóveis, de modo que todo e qualquer veículo próprio, ou de terceiro, ali adentrado 
fique segurado na apólice sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA
contratar apólice de seguros para acidentes, invalidez e morte para usuári

, quando causado por  veículo no  interior  do Centro 

 

(ix)nãoutilizar as áreas destinadas ao estacionamento de veículos para fins não pactuados 
ção por escrito por parte do 

(x) afixar placas visíveis, contendo preços praticados, o prazo de tolerância para embarque 
e desembarque, ou permanência dos veículos, em consonância com o disposto na 

por seus prepostos, clientes, 
se exclusiva e integralmente, 

judicial e/ou extrajudicialmente, por ato próprio ou de seus prepostos, resultantes de fatos 
íodo ora pactuado e na área objeto da execução dos serviços objeto 

(xii) incluir a área destinada ao estacionamento de veículos deste contrato,na apólice 
culos que estejam sob sua guarda, 

por todo e qualquer sinistro em veículos ou bens 
ou de terceiros, que venha ocorrer nos locais de estacionamentos 

conta e responsabilidade, com todas as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e tributárias de seus empregados e prestadores de serviço, 
pertinentes à atividade a ser desenvolvida durante aexecução dos serviços, isentando o 

so de ação judicial de seus funcionários que resultem 
CONTRATANTE seja litsconsort, a 

deverá arcar com todas as despesas e indenizações decorrentes do 

objeto do contrato em operação durante todo o período em que 
PE/OS estiver em desenvolvimento, e caso haja necessidade de 

funcionamento que fuja ao padrão normal do horário de rotina do CEASA-PE/OS, inclusive 
deverá manter os serviços, 

, com prazo não inferior a 02 (dois) dias; 

gratuita dos veículos credenciados e isentos de cobrança, conforme 
6.1 e 16.2 deste instrumento, cujas gratuidades e isenções será de 

não sendo permitido a indicação de isenção ou 

e/ou isenções relativos à 
utilização do estacionamento durante a execução do objeto contratual; 

(xvii) fazer seguro total, às suas expensas, contra roubo, furtos e quaisquer sinistros, 
abrangendo toda a área objeto deste negócio jurídico utilizado no estacionamento de 
automóveis, de modo que todo e qualquer veículo próprio, ou de terceiro, ali adentrado 

CONTRATADA, bem como 
contratar apólice de seguros para acidentes, invalidez e morte para usuários do 

do Centro  de   Abastecimento; 



 

 
 
 
 
 
 

(xviii) fazer o controle de entrada e saída nas respectivas guaritas, dos veículos 
automotores, inclusive motocicletas, assim como cobrar e arrecadar diariamente 
respectivos valores das tarifas, fornecendo cupom ou nota fiscal aos usuários do serviço;
 
(xix) encaminhar, mensalmente, ao 
comparativos e circunstanciados de todos os valores e quantias cobradas e arrecadas 
estacionamento por item cobrado e isento ;
 
(xx) efetuar o pagamento dos tributos, taxas, contribuições e outros devidos pelo exercício 
da atividade econômica a ser desenvolvida no imóvel, objeto da contratação e comprovar 
mensalmente o recolhimento do 
do Recife; 
 
(xxi) definir e sinalizar nos termos da legislação as áreas para estacionamento de idosos, 
deficientes e demais áreas exclusivas;
 
(xxii) efetuar o pagamento das despesas decorrentes do
água e esgoto, ainda que cobrados em nome do 
valor referente ao consumo de energia mensal no valor de R$     (                    ), 
estimado com base no anexo IV, sendo todos reajustados 
respectivos prestadores de serviço;
 
6.2.  São obrigações do CONTRATANTE
toda a vigência deste Contrato, sem prejuízo de qualquer outra obrigação prevista neste 
instrumento ou nos dispositivos legais aplicáveis:
 
(i) efetuar o pagamento dos tributos legais, taxas e encargos rela
diretamente a quem for devido, bem como as despesas decorrentes do consumo de 
energia, água e esgoto, ainda que cobrados em nome da 
 
(ii) permitir a integração d
pelas partes, com acesso da 
gravadas no sistema CFTV; 
 
(iii) realizar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, eventuais reparos ou obras 
no imóvel, referentes e comprovadamente, à sua estrutura, s
provenientes de defeitos ocultos, incluindo, sem limitação, no que diz respeito à 
construção, se houver. 
 
 (iv) resguardar, a todo tempo, a 
turbação ou ameaça de qualquer natureza à posse ma
 
(v) permitir a utilização, pelos funcionários e/ou prepostos da 
dependências de apoio destinadas a refeições, vestiários e banheiros, masculinos, 
femininos e outros que houver;
 
(vi) disponibilizar em favor da 
com 16,70m2) e as áreas das guaritas , para abrigar escritório da 
de centralizar o gerenciamento dos serviços objeto do contrato;
 

(xviii) fazer o controle de entrada e saída nas respectivas guaritas, dos veículos 
automotores, inclusive motocicletas, assim como cobrar e arrecadar diariamente 
respectivos valores das tarifas, fornecendo cupom ou nota fiscal aos usuários do serviço;

(xix) encaminhar, mensalmente, ao CONTRATANTE, relatórios físico e financeiro 
comparativos e circunstanciados de todos os valores e quantias cobradas e arrecadas 
estacionamento por item cobrado e isento ; 

(xx) efetuar o pagamento dos tributos, taxas, contribuições e outros devidos pelo exercício 
da atividade econômica a ser desenvolvida no imóvel, objeto da contratação e comprovar 
mensalmente o recolhimento do ISS sobre a receita auferida, junto a Prefeitura da Cidade 

(xxi) definir e sinalizar nos termos da legislação as áreas para estacionamento de idosos, 
deficientes e demais áreas exclusivas; 

(xxii) efetuar o pagamento das despesas decorrentes do consumo de serviços de energia, 
água e esgoto, ainda que cobrados em nome do CONTRATADAou de terceiros, sendo o 
valor referente ao consumo de energia mensal no valor de R$     (                    ), 
estimado com base no anexo IV, sendo todos reajustados no mesmo período e índice dos 
respectivos prestadores de serviço; 

CONTRATANTE, para todos os fins e efeitos de direito, durante 
toda a vigência deste Contrato, sem prejuízo de qualquer outra obrigação prevista neste 
instrumento ou nos dispositivos legais aplicáveis: 

(i) efetuar o pagamento dos tributos legais, taxas e encargos rela
diretamente a quem for devido, bem como as despesas decorrentes do consumo de 
energia, água e esgoto, ainda que cobrados em nome da CONTRATADA 

(ii) permitir a integração do sistema de CFTV com o da CONTRATADA
pelas partes, com acesso da CONTRATADA em tempo real aos arquivos de imagem 

;  

(iii) realizar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, eventuais reparos ou obras 
no imóvel, referentes e comprovadamente, à sua estrutura, solidez, segurança e/ou 
provenientes de defeitos ocultos, incluindo, sem limitação, no que diz respeito à 

(iv) resguardar, a todo tempo, a CONTRATADA, de qualquer embaraço, esbulho, 
turbação ou ameaça de qualquer natureza à posse mansa e pacífica do imóvel;

(v) permitir a utilização, pelos funcionários e/ou prepostos da 
dependências de apoio destinadas a refeições, vestiários e banheiros, masculinos, 
femininos e outros que houver; 

(vi) disponibilizar em favor da CONTRATADA a sala do romaneio (na saída do portão 3, 
) e as áreas das guaritas , para abrigar escritório da CONTRATANTE

de centralizar o gerenciamento dos serviços objeto do contrato; 

 

(xviii) fazer o controle de entrada e saída nas respectivas guaritas, dos veículos 
automotores, inclusive motocicletas, assim como cobrar e arrecadar diariamente os 
respectivos valores das tarifas, fornecendo cupom ou nota fiscal aos usuários do serviço; 

, relatórios físico e financeiro 
comparativos e circunstanciados de todos os valores e quantias cobradas e arrecadas do 

(xx) efetuar o pagamento dos tributos, taxas, contribuições e outros devidos pelo exercício 
da atividade econômica a ser desenvolvida no imóvel, objeto da contratação e comprovar 

ISS sobre a receita auferida, junto a Prefeitura da Cidade 

(xxi) definir e sinalizar nos termos da legislação as áreas para estacionamento de idosos, 

consumo de serviços de energia, 
ou de terceiros, sendo o 

valor referente ao consumo de energia mensal no valor de R$     (                    ), 
no mesmo período e índice dos 

para todos os fins e efeitos de direito, durante 
toda a vigência deste Contrato, sem prejuízo de qualquer outra obrigação prevista neste 

(i) efetuar o pagamento dos tributos legais, taxas e encargos relativos ao Imóvel, 
diretamente a quem for devido, bem como as despesas decorrentes do consumo de 

CONTRATADA ou de terceiros; 

CONTRATADA para uso comum 
em tempo real aos arquivos de imagem 

(iii) realizar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, eventuais reparos ou obras 
olidez, segurança e/ou 

provenientes de defeitos ocultos, incluindo, sem limitação, no que diz respeito à 

, de qualquer embaraço, esbulho, 
nsa e pacífica do imóvel; 

(v) permitir a utilização, pelos funcionários e/ou prepostos da CONTRATADA, das 
dependências de apoio destinadas a refeições, vestiários e banheiros, masculinos, 

a sala do romaneio (na saída do portão 3, 
CONTRATANTE, a fim 



 

 
 
 
 
 
 

(vii) Informar e notificar a 
credenciamento de veículos para concessão da gratuidade, obedecidos os parâmetros 
disciplinados neste instrumento;
 
(viii) Manter a higiene e a estrutura das vias de acesso às vagas.
 
6.3 As Partes deverão praticar tempestivamente todos
providências que forem razoavelmente solicitadas pela outra Parte com o objetivo de 
facilitar e agilizar as operações previstas neste Contrato, incluindo, sem limitação: (i) 
aperfeiçoar ou formalizar atos jurídicos praticados p
disponibilizar qualquer informação ou documento adicional, conforme possa ser exigido, 
em bases razoáveis, pela outra Parte, para a perfeita conclusão do negócio jurídico 
previsto neste Contrato. 
 

ENTREGA, CONSERVAÇÃO E 

 
7.1 A CONTRATADA aceita as áreas destinadas a prestação do serviço nas condições 
em que foi recebida, reconhecendo que as mesmas foram disponibilizadas pelo 
CONTRATANTE à CONTRATADA
deverá devolvê-las. 
 
7.2 O CONTRATANTEpoderá, ao longo das obras de automação e sinalização das 
vagas, bem como de sua manutenção a serem realizadas pela 
instalação de equipamentos e serviços, de modo a adequá
ressaltando-se, porém, que os preços e prazos de investimentos encontram
 
7.2.1 Em razão da possibilidade de fiscalização da manutenção e automação do 
estacionamento que será rea
já, receber as áreas destinadas a execução dos serviços constantes do objeto contratual 
na forma como lhe está sendo entregue.

 

 
8.1 Após a data de início da execução dest
realizar reformas e/ou benfeitorias no imóvel, desde que tais alterações sejam prévia e 
expressamente aprovadas pelo 
projetos e orçamentos completos.
 
8.1.1 Após aprovados os 
benfeitorias necessárias para implementação dos serviços de operacionalização do 
estacionamento, com a automação de entrada e saída, bem como os demais 
investimentos, inclusive daquelas para uso de 
 
8.2 Quaisquer alterações e/ou benfeitorias adicionais que vierem a ser realizadas pela 
CONTRATADA durante a vigência da relação contratual, ora pactuada, serão incorporadas 
ao imóvel e consequentemente ao patrimônio do 
indenização ou retenção pela 

(vii) Informar e notificar a CONTRATADA tudo o que se fizer necessário para 
credenciamento de veículos para concessão da gratuidade, obedecidos os parâmetros 
disciplinados neste instrumento; 

(viii) Manter a higiene e a estrutura das vias de acesso às vagas. 

As Partes deverão praticar tempestivamente todos os atos e/ou tomar todas as 
providências que forem razoavelmente solicitadas pela outra Parte com o objetivo de 
facilitar e agilizar as operações previstas neste Contrato, incluindo, sem limitação: (i) 
aperfeiçoar ou formalizar atos jurídicos praticados pelas Partes; e (ii) cooperar e 
disponibilizar qualquer informação ou documento adicional, conforme possa ser exigido, 
em bases razoáveis, pela outra Parte, para a perfeita conclusão do negócio jurídico 

CLÁUSULA SÉTIMA 
ONSERVAÇÃO E DEVOLUÇÃO DA ÁREADE ESCRITÓRIO 

E DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

aceita as áreas destinadas a prestação do serviço nas condições 
em que foi recebida, reconhecendo que as mesmas foram disponibilizadas pelo 

CONTRATADA livre e desembaraçadas de pessoas e coisas e assim 

poderá, ao longo das obras de automação e sinalização das 
vagas, bem como de sua manutenção a serem realizadas pela CONTRATADA

quipamentos e serviços, de modo a adequá-los aos seus interesses, 
se, porém, que os preços e prazos de investimentos encontram

Em razão da possibilidade de fiscalização da manutenção e automação do 
estacionamento que será realizada ao longo do contrato, a CONTRATADA
já, receber as áreas destinadas a execução dos serviços constantes do objeto contratual 
na forma como lhe está sendo entregue. 

CLÁUSULA OITAVA 
BENFEITORIAS 

Após a data de início da execução deste instrumento, a CONTRATADA
realizar reformas e/ou benfeitorias no imóvel, desde que tais alterações sejam prévia e 
expressamente aprovadas pelo CONTRATANTE mediante a análise dos respectivos 
projetos e orçamentos completos. 

Após aprovados os Projetos Executivos, resta já autorizada à realização das 
benfeitorias necessárias para implementação dos serviços de operacionalização do 
estacionamento, com a automação de entrada e saída, bem como os demais 
investimentos, inclusive daquelas para uso de pessoas de trato especial. 

Quaisquer alterações e/ou benfeitorias adicionais que vierem a ser realizadas pela 
durante a vigência da relação contratual, ora pactuada, serão incorporadas 

ao imóvel e consequentemente ao patrimônio do CONTRATANTE, sem qualquer direito à 
indenização ou retenção pela CONTRATADA, caso não seja exigido o seu desfazimento 

 

zer necessário para 
credenciamento de veículos para concessão da gratuidade, obedecidos os parâmetros 

os atos e/ou tomar todas as 
providências que forem razoavelmente solicitadas pela outra Parte com o objetivo de 
facilitar e agilizar as operações previstas neste Contrato, incluindo, sem limitação: (i) 

elas Partes; e (ii) cooperar e 
disponibilizar qualquer informação ou documento adicional, conforme possa ser exigido, 
em bases razoáveis, pela outra Parte, para a perfeita conclusão do negócio jurídico 

SCRITÓRIO  

aceita as áreas destinadas a prestação do serviço nas condições 
em que foi recebida, reconhecendo que as mesmas foram disponibilizadas pelo 

livre e desembaraçadas de pessoas e coisas e assim 

poderá, ao longo das obras de automação e sinalização das 
CONTRATADA, fiscalizar a 

los aos seus interesses, 
se, porém, que os preços e prazos de investimentos encontram-se fixados; 

Em razão da possibilidade de fiscalização da manutenção e automação do 
CONTRATADA aceita, desde 

já, receber as áreas destinadas a execução dos serviços constantes do objeto contratual 

CONTRATADApoderá 
realizar reformas e/ou benfeitorias no imóvel, desde que tais alterações sejam prévia e 

mediante a análise dos respectivos 

Projetos Executivos, resta já autorizada à realização das 
benfeitorias necessárias para implementação dos serviços de operacionalização do 
estacionamento, com a automação de entrada e saída, bem como os demais 

pessoas de trato especial.  

Quaisquer alterações e/ou benfeitorias adicionais que vierem a ser realizadas pela 
durante a vigência da relação contratual, ora pactuada, serão incorporadas 

, sem qualquer direito à 
, caso não seja exigido o seu desfazimento 



 

 
 
 
 
 
 

para o retorno às condições originais do imóvel, previstas no Laudo de Vistoria que 
porventura venha ser confeccionado.
 
8.3 O CONTRATANTE obriga
para possibilitar à CONTRATADA
construções, modificações ou demolições a serem realizadas no imóvel, observado o 
disposto no item 8.1 e prévia autorização da 

 
8.4 Para fins deste Contrato, não serão consideradas benfeitorias ou acessões as 
instalações, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios de uso industrial, comercial para 
utilização em serviços administrativos, introduzidos no imóvel pela 
puderem ser removidos, quando findo o contrato, sem que a sua instalação e/ou remoção 
modifique ou altere a estrutura e as características do Imóvel, ou venha impedir a 
continuidade natural dos serviços do 
 
8.5 Estão excluídos do item 
instalações cuja despesas foram realizadas a título de investimento pela 
 
 

 
9.1 Cada uma das Partes declara e garante em relação a si, sendo que a verac
atualização, exatidão e completude de tais declarações são condições essenciais para que 
a outra Parte celebre o presente Contrato, que: (i) possui plena capacidade e legitimidade 
para (a) nesta data, celebrar o presente Contrato, tendo tomado todas
natureza societária/estatutária e outras eventualmente necessárias para autorizar a 
celebração deste Contrato, e (b) durante toda a vigência deste Contrato, realizar todas as 
operações previstas e cumprir todas as obrigações assumidas neste 
data e durante toda a sua vigência, este Contrato constitui obrigação válida, vinculante e 
exequível em relação à respectiva Parte, de acordo com seus termos e condições; e (iii) a 
celebração e o cumprimento deste Contrato pela respect
negócios previstos neste Contrato não exigirão qualquer autorização prévia ou resultarão, 
nesta data e durante toda a vigência deste Contrato, na violação ou inadimplemento (a) 
de quaisquer acordos, contratos, instrumentos, pac
natureza, (b) de leis aplicáveis, ou (c) do estatuto ou contrato social da respectiva Parte.
 
9.1.1 Ainda, como garantia do efetivo e regular cumprimento deste contrato de Prestação 
de Serviços, a CONTRATADA
oito) horas de antecedência ao início da operação, no valor equivalente a 02 (dois) meses 
de Remuneração, atualmente de 
mesmas proporções que porventura
contrato.  
 
9.1.2 A garantia de que trata o item 9.1.1 deverá ser feita pela 
de depósito em dinheiro, em conta corrente específica em nome da 
qual deverá realizada aplicação financeira em modalidade indicada pela 
 

para o retorno às condições originais do imóvel, previstas no Laudo de Vistoria que 
porventura venha ser confeccionado. 

obriga-se a assinar todos os documentos que forem necessários 
CONTRATADA a obtenção das competentes aprovações para as 

construções, modificações ou demolições a serem realizadas no imóvel, observado o 
prévia autorização da CONTRATANTE. 

Para fins deste Contrato, não serão consideradas benfeitorias ou acessões as 
instalações, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios de uso industrial, comercial para 
utilização em serviços administrativos, introduzidos no imóvel pela 

m ser removidos, quando findo o contrato, sem que a sua instalação e/ou remoção 
modifique ou altere a estrutura e as características do Imóvel, ou venha impedir a 
continuidade natural dos serviços do CONTRATANTE ora ajustados; 

8.5 Estão excluídos do item acima as máquinas, equipamentos, software, hardware e 
instalações cuja despesas foram realizadas a título de investimento pela 

CLÁUSULA NONA 
DECLARAÇÕES E GARANTIAS 

Cada uma das Partes declara e garante em relação a si, sendo que a verac
atualização, exatidão e completude de tais declarações são condições essenciais para que 
a outra Parte celebre o presente Contrato, que: (i) possui plena capacidade e legitimidade 
para (a) nesta data, celebrar o presente Contrato, tendo tomado todas
natureza societária/estatutária e outras eventualmente necessárias para autorizar a 
celebração deste Contrato, e (b) durante toda a vigência deste Contrato, realizar todas as 
operações previstas e cumprir todas as obrigações assumidas neste 
data e durante toda a sua vigência, este Contrato constitui obrigação válida, vinculante e 
exequível em relação à respectiva Parte, de acordo com seus termos e condições; e (iii) a 
celebração e o cumprimento deste Contrato pela respectiva Parte e a consumação dos 
negócios previstos neste Contrato não exigirão qualquer autorização prévia ou resultarão, 
nesta data e durante toda a vigência deste Contrato, na violação ou inadimplemento (a) 
de quaisquer acordos, contratos, instrumentos, pactos e/ou obrigações, de qualquer 
natureza, (b) de leis aplicáveis, ou (c) do estatuto ou contrato social da respectiva Parte.

9.1.1 Ainda, como garantia do efetivo e regular cumprimento deste contrato de Prestação 
CONTRATADA prestará caução ao CONTRATANTE, com 48 (quarenta e 

oito) horas de antecedência ao início da operação, no valor equivalente a 02 (dois) meses 
de Remuneração, atualmente de R$          (                       ),reajustáveis e renováveis nas 
mesmas proporções que porventura venham ocorrer no caso de prorrogação deste 

A garantia de que trata o item 9.1.1 deverá ser feita pela CONTRATADA
de depósito em dinheiro, em conta corrente específica em nome da 
qual deverá realizada aplicação financeira em modalidade indicada pela 

 

para o retorno às condições originais do imóvel, previstas no Laudo de Vistoria que 

se a assinar todos os documentos que forem necessários 
a obtenção das competentes aprovações para as 

construções, modificações ou demolições a serem realizadas no imóvel, observado o 

Para fins deste Contrato, não serão consideradas benfeitorias ou acessões as 
instalações, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios de uso industrial, comercial para 
utilização em serviços administrativos, introduzidos no imóvel pela CONTRATADA que 

m ser removidos, quando findo o contrato, sem que a sua instalação e/ou remoção 
modifique ou altere a estrutura e as características do Imóvel, ou venha impedir a 

 

acima as máquinas, equipamentos, software, hardware e 
instalações cuja despesas foram realizadas a título de investimento pela CONTRATADA. 

Cada uma das Partes declara e garante em relação a si, sendo que a veracidade, 
atualização, exatidão e completude de tais declarações são condições essenciais para que 
a outra Parte celebre o presente Contrato, que: (i) possui plena capacidade e legitimidade 
para (a) nesta data, celebrar o presente Contrato, tendo tomado todas as medidas de 
natureza societária/estatutária e outras eventualmente necessárias para autorizar a 
celebração deste Contrato, e (b) durante toda a vigência deste Contrato, realizar todas as 
operações previstas e cumprir todas as obrigações assumidas neste Contrato; (ii) nesta 
data e durante toda a sua vigência, este Contrato constitui obrigação válida, vinculante e 
exequível em relação à respectiva Parte, de acordo com seus termos e condições; e (iii) a 

iva Parte e a consumação dos 
negócios previstos neste Contrato não exigirão qualquer autorização prévia ou resultarão, 
nesta data e durante toda a vigência deste Contrato, na violação ou inadimplemento (a) 

tos e/ou obrigações, de qualquer 
natureza, (b) de leis aplicáveis, ou (c) do estatuto ou contrato social da respectiva Parte. 

9.1.1 Ainda, como garantia do efetivo e regular cumprimento deste contrato de Prestação 
, com 48 (quarenta e 

oito) horas de antecedência ao início da operação, no valor equivalente a 02 (dois) meses 
reajustáveis e renováveis nas 

venham ocorrer no caso de prorrogação deste 

CONTRATADA por meio 
de depósito em dinheiro, em conta corrente específica em nome da CONTRATANTE, a 
qual deverá realizada aplicação financeira em modalidade indicada pela CONTRATADA;  



 

 
 
 
 
 
 

9.1.3 Sendo utilizada a garantia, por dolo ou culpa da 
renovada ou complementada, pela 
pena de rescisão deste instrumento.
 
9.1.4 Sem prejuízo para a forma e montante da garantia prestada no item 9.1.1, incluem
se no rol de garantias deste Contrato todos os equipamentos constantes no 
 
9.1.5 Após 2 (dois) meses de encerramento do c
constatar que não há pendência financeira e de verbas trabalhistas dos empregados da 
CONTRATADA, depositará a valor da garantia em conta corrente indicada pela  
CONTRATADA, incluindo os resultados financeiros da aplicação.
 

DESAPROPRIAÇÃO, RESCISÃO
 
 
10.1 No caso de desapropriação total do imóvel, local da execução dos serviços, ficarão 
as Partes desobrigadas de todas as suas responsabilidades previstas neste Contrato, não 
sendo devida qualquer multa ou indenização ou ressarcimento pelas Partes em decorrência 
do encerramento do presente ajuste, sem prejuízo da faculdade das Partes requererem 
perante o poder expropriante o pagamento de indenização pelas perdas e danos 
verificados. 
 
10.2 Na hipótese de desapropriação parcial do imóvel, as partespoderão optar pela 
manutenção do presente contrato com valor proporcional ou rescindir, unilateralmente, de 
pleno direito, e independentemente de ordem judicial, o presente Contrato.
 
10.3Em caso de Rescisão ou Extinção do Contrato de Gestão com o Governo do Estado de 
Pernambuco, o CONTRATANTE
previstas neste Contrato, não sendo devida qualquer multa ou indenização ou 
ressarcimento a CONTRATADA
 
 

 
11.1 A CONTRATADAnão poderá ceder ou transferir o presente Contrato de Prestação de 
Serviços sem que haja autorização expressa e por escrito
feita a sociedades controladoras, controladas, coligadas da 
comum, permanecendo a CONTRATADA
e obrigações de referida controladora, controlada ou coligada. 
 

 

12.1É facultado a CONTRATANTE
Prestação de Serviços e a contagem dos prazos mediante justificativas, caso haja 
descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, em especial as financeiras e 
investimentos, a ponto de comprometimento
vício/descumprimento em até 30 (trinta) dias, apontado em notificação da 

9.1.3 Sendo utilizada a garantia, por dolo ou culpa da CONTRATADA
renovada ou complementada, pela CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de rescisão deste instrumento. 

9.1.4 Sem prejuízo para a forma e montante da garantia prestada no item 9.1.1, incluem
se no rol de garantias deste Contrato todos os equipamentos constantes no 

9.1.5 Após 2 (dois) meses de encerramento do contrato a CONTRATANTE
constatar que não há pendência financeira e de verbas trabalhistas dos empregados da 

, depositará a valor da garantia em conta corrente indicada pela  
incluindo os resultados financeiros da aplicação. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
RESCISÃO OU EXTINÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

No caso de desapropriação total do imóvel, local da execução dos serviços, ficarão 
as Partes desobrigadas de todas as suas responsabilidades previstas neste Contrato, não 

devida qualquer multa ou indenização ou ressarcimento pelas Partes em decorrência 
do encerramento do presente ajuste, sem prejuízo da faculdade das Partes requererem 
perante o poder expropriante o pagamento de indenização pelas perdas e danos 

Na hipótese de desapropriação parcial do imóvel, as partespoderão optar pela 
manutenção do presente contrato com valor proporcional ou rescindir, unilateralmente, de 
pleno direito, e independentemente de ordem judicial, o presente Contrato.

10.3Em caso de Rescisão ou Extinção do Contrato de Gestão com o Governo do Estado de 
CONTRATANTE ficará desobrigado de todas as suas responsabilidades 

previstas neste Contrato, não sendo devida qualquer multa ou indenização ou 
CONTRATADA, em decorrência do encerramento do presente ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO 

não poderá ceder ou transferir o presente Contrato de Prestação de 
Serviços sem que haja autorização expressa e por escrito do CONTRATANTE
feita a sociedades controladoras, controladas, coligadas da CONTRATADA

CONTRATADA como responsável solidária por todos os deveres 
e obrigações de referida controladora, controlada ou coligada.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DA SUSPENSÃO DO CONTRATO 
CONTRATANTE suspender incontinenti a execução do contrato de 

Prestação de Serviços e a contagem dos prazos mediante justificativas, caso haja 
descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, em especial as financeiras e 
investimentos, a ponto de comprometimento da avença e não tenha sido sanado o 
vício/descumprimento em até 30 (trinta) dias, apontado em notificação da 

 

CONTRATADA, aquela deverá ser 
, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob 

9.1.4 Sem prejuízo para a forma e montante da garantia prestada no item 9.1.1, incluem-
se no rol de garantias deste Contrato todos os equipamentos constantes no Anexo I.  

CONTRATANTE, e após 
constatar que não há pendência financeira e de verbas trabalhistas dos empregados da 

, depositará a valor da garantia em conta corrente indicada pela  

GESTÃO 

No caso de desapropriação total do imóvel, local da execução dos serviços, ficarão 
as Partes desobrigadas de todas as suas responsabilidades previstas neste Contrato, não 

devida qualquer multa ou indenização ou ressarcimento pelas Partes em decorrência 
do encerramento do presente ajuste, sem prejuízo da faculdade das Partes requererem 
perante o poder expropriante o pagamento de indenização pelas perdas e danos 

Na hipótese de desapropriação parcial do imóvel, as partespoderão optar pela 
manutenção do presente contrato com valor proporcional ou rescindir, unilateralmente, de 
pleno direito, e independentemente de ordem judicial, o presente Contrato. 

10.3Em caso de Rescisão ou Extinção do Contrato de Gestão com o Governo do Estado de 
ficará desobrigado de todas as suas responsabilidades 

previstas neste Contrato, não sendo devida qualquer multa ou indenização ou 
, em decorrência do encerramento do presente ajuste. 

não poderá ceder ou transferir o presente Contrato de Prestação de 
CONTRATANTE, exceção 

CONTRATADAou sob controle 
como responsável solidária por todos os deveres 

suspender incontinenti a execução do contrato de 
Prestação de Serviços e a contagem dos prazos mediante justificativas, caso haja 
descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, em especial as financeiras e 

da avença e não tenha sido sanado o 
vício/descumprimento em até 30 (trinta) dias, apontado em notificação da 



 

 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE destinada à 
desde que previamente justificado e acatado pela CONTRATANTE. 

 
12.2Os motivos de força maior que possam impedir a 
do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. 
Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrência não comunicada 
nem aceitas pela fiscalização, nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão 
autorizar a suspensão do prazo contratual, desde que interfiram no desenvolvimento das 
atividades de operacionalização do estacionamento. 

 

 
13.1 O presente Contrato poderá ser alterado a qualquer tempo, parcial ou totalmente, 
mediante prévia justificativa por escrito em comum acordo entre as partes, mediante a 
declaração de interesse de ambas as partes e após parecer fundamentado do Ges
Fiscal, respectivamente, de acompanhamento e fiscalização do contrato.
 
    
         DAS SAN
 
14.1 A inexecução, total ou parcial deste Contrato, ou seja, a execução imperfeita, mora 
na execução, qualquer inadimplemento ou infração contratual, pela 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, garantida a defesa prévia, fi
sujeita às seguintes sanções, especificamente, considerada a seqüência a seguir para 
aplicação das penalidades: 
 

     (i) Advertência; 
 (ii) Multa de mora de 0,1% (um d
restante do contrato, até o máximo 
irregularidade; 
 (iii) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, após 
esgotado o prazo fixado na alínea anterior;
 (iv) As multas dever
(três) dias úteis contados da intimação ou notificação para fim da 
 (v) As multas aqui estabelecidas não têm caráter compensatório e assim o 
pagamento delas não eximirá a 
decorrentes das infrações cometidas.
 (vi) Uma vez recolhida a multa de que trata esta cl
CONTRATADA lograr êxito em recurso que apresentar, o 
quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DA 

destinada à CONTRATADA, ou em período superior para sanar o vício, 
desde que previamente justificado e acatado pela CONTRATANTE.  

2Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA
do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. 
Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrência não comunicada 

la fiscalização, nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão 
autorizar a suspensão do prazo contratual, desde que interfiram no desenvolvimento das 
atividades de operacionalização do estacionamento.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O presente Contrato poderá ser alterado a qualquer tempo, parcial ou totalmente, 
mediante prévia justificativa por escrito em comum acordo entre as partes, mediante a 
declaração de interesse de ambas as partes e após parecer fundamentado do Ges
Fiscal, respectivamente, de acompanhamento e fiscalização do contrato.

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

.1 A inexecução, total ou parcial deste Contrato, ou seja, a execução imperfeita, mora 
na execução, qualquer inadimplemento ou infração contratual, pela 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, garantida a defesa prévia, fi
sujeita às seguintes sanções, especificamente, considerada a seqüência a seguir para 
aplicação das penalidades:  

(ii) Multa de mora de 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor global 
restante do contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, ou que seja corrigida a 

é 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, após 
esgotado o prazo fixado na alínea anterior; 

(iv) As multas deverão ser recolhidas aos cofres do CONTRATANTE
(três) dias úteis contados da intimação ou notificação para fim da CONTRATADA

aqui estabelecidas não têm caráter compensatório e assim o 
pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 

(vi) Uma vez recolhida a multa de que trata esta cláusula e, na hipótese de vir a 
lograr êxito em recurso que apresentar, o CONTRATANTE
, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
NTECIPADA DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO E DO ESCRITÓRIO E 

CONTRATUAL 

 

ou em período superior para sanar o vício, 

CONTRATADA de cumprir o prazo 
do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. 
Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrência não comunicada 

la fiscalização, nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão 
autorizar a suspensão do prazo contratual, desde que interfiram no desenvolvimento das 

O presente Contrato poderá ser alterado a qualquer tempo, parcial ou totalmente, 
mediante prévia justificativa por escrito em comum acordo entre as partes, mediante a 
declaração de interesse de ambas as partes e após parecer fundamentado do Gestor e 
Fiscal, respectivamente, de acompanhamento e fiscalização do contrato. 

.1 A inexecução, total ou parcial deste Contrato, ou seja, a execução imperfeita, mora 
na execução, qualquer inadimplemento ou infração contratual, pela CONTRATADA, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, garantida a defesa prévia, ficará 
sujeita às seguintes sanções, especificamente, considerada a seqüência a seguir para 

écimo por cento) por dia sobre o valor global 
de 30 (trinta) dias, ou que seja corrigida a 

é 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, após 

CONTRATANTEno prazo de 03 
CONTRATADA;  

aqui estabelecidas não têm caráter compensatório e assim o 
de responsabilidade pelas perdas e danos 

áusula e, na hipótese de vir a 
CONTRATANTE devolverá a 

SCRITÓRIO E RESCISÃO 



 

 
 
 
 
 
 

15.1 Este contrato poderá, a qualquer tempo e por qualquer das partes, ser denunciado, 
mediante notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e ser rescindido 
por infração ou descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas, 
superior para sanar o vício, desde que previamente justificado e acatado pela 
CONTRATANTE. 

15.2 Sem prejuízo de pleitear indenização ou outros remédios previstos em lei, o 
CONTRATANTE poderá resilir motivada e unilateralmente, de pleno direito, o presente 
Contrato, a seu critério e a qualquer tempo, mediante notificação à 
que seja devida pelo CONTRATANTE
seguintes hipóteses:  
 
(i) liquidação, dissolução, extinção, decretação de falência, pedido de autofalência, pedido 
de recuperação judicial ou extrajudicial da 
 
(ii) na hipótese de descumprimento pela 
desde que tal descumprimento não tenha sido sanado em 30 (trinta) dias após notificação 
do CONTRATANTEneste sentido ou não devidamente justificada e acatada pela 
CONTRATANTE, garantida a ampla defesa,
.................... quando se tratar do pagamento da remuneração mensal, que 
impreterivelmente deverá ter seu pagamento  no prazo estabelecido no item 4.2 da 
cláusula quarta; 
 
(iii) em caso de desapropriação.
 
(iv)poderá resilir motivada e unilateralmente, de pleno direito, o presente Contrato, a seu 
exclusivo critério e a qualquer tempo, mediante notificação à 
descumprimento de quaisquer de suas condições ora pactuadas, em especial, deixar de 
fazer quaisquer dos pagamentos de remuneração e investimentos acordados relativos a 
prestação do serviço, desde que cumpridos os procedimentos 
acima. 
 
(V). Em caso de Rescisão ou Extinção do Contrato de Gestão com o Governo do Estado de 
Pernambuco, o CONTRATANTE,
ressarcimento a CONTRATADA
 
15.3 A rescisão do presente contrato ocorrerá  mediante decisão fundamentada, ga
a prévia defesa, nos seguintes casos
 
 (i) Se houver descumprimento, ainda que parcial, das cl
gestão, culpa, dolo ou violação de lei ou do estatuto social do 
da CONTRATADA; 
 (ii) Na hipótese da 
prazo(s) estipulado(s) no(s) Projeto(s) executivo(s) desdobrados do Anexo I; 
 (iii) Na hipótese de rescisão administrativa pelo 
deverá, imediatamente, devolver a área disponibilizada para execução do objeto deste 
contrato, devendo prestar contas imediatamente de quaisquer recursos financeiros e/ou 
pagamentos ainda devidos ou a recolher ao 

.1 Este contrato poderá, a qualquer tempo e por qualquer das partes, ser denunciado, 
via com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e ser rescindido 

por infração ou descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas, 
superior para sanar o vício, desde que previamente justificado e acatado pela 

e pleitear indenização ou outros remédios previstos em lei, o 
poderá resilir motivada e unilateralmente, de pleno direito, o presente 

Contrato, a seu critério e a qualquer tempo, mediante notificação à 
CONTRATANTE qualquer penalidade, multa ou indenização, nas 

(i) liquidação, dissolução, extinção, decretação de falência, pedido de autofalência, pedido 
de recuperação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA; 

umprimento pela CONTRATADAde obrigações aqui previstas, 
desde que tal descumprimento não tenha sido sanado em 30 (trinta) dias após notificação 

neste sentido ou não devidamente justificada e acatada pela 
garantida a ampla defesa, excetuando-se a aplicabilidade desta 

.................... quando se tratar do pagamento da remuneração mensal, que 
impreterivelmente deverá ter seu pagamento  no prazo estabelecido no item 4.2 da 

(iii) em caso de desapropriação. 

erá resilir motivada e unilateralmente, de pleno direito, o presente Contrato, a seu 
exclusivo critério e a qualquer tempo, mediante notificação à 
descumprimento de quaisquer de suas condições ora pactuadas, em especial, deixar de 

isquer dos pagamentos de remuneração e investimentos acordados relativos a 
stação do serviço, desde que cumpridos os procedimentos realizados na alínea II 

Em caso de Rescisão ou Extinção do Contrato de Gestão com o Governo do Estado de 
CONTRATANTE, não sendo devida qualquer multa ou indenização ou 
CONTRATADA, em decorrência do encerramento do presente ajuste.

A rescisão do presente contrato ocorrerá  mediante decisão fundamentada, ga
, nos seguintes casos: 

(i) Se houver descumprimento, ainda que parcial, das cláusulas,decorrente de má 
gestão, culpa, dolo ou violação de lei ou do estatuto social do CONTRATANTE

ótese da CONTRATADA não executar os investimentos definidos no(s) 
prazo(s) estipulado(s) no(s) Projeto(s) executivo(s) desdobrados do Anexo I; 

ótese de rescisão administrativa pelo CONTRATANTE
deverá, imediatamente, devolver a área disponibilizada para execução do objeto deste 
contrato, devendo prestar contas imediatamente de quaisquer recursos financeiros e/ou 
pagamentos ainda devidos ou a recolher ao CONTRATANTE; 

 

.1 Este contrato poderá, a qualquer tempo e por qualquer das partes, ser denunciado, 
via com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e ser rescindido 

por infração ou descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas, ou em período 
superior para sanar o vício, desde que previamente justificado e acatado pela 

e pleitear indenização ou outros remédios previstos em lei, o 
poderá resilir motivada e unilateralmente, de pleno direito, o presente 

Contrato, a seu critério e a qualquer tempo, mediante notificação à CONTRATADA sem 
qualquer penalidade, multa ou indenização, nas 

(i) liquidação, dissolução, extinção, decretação de falência, pedido de autofalência, pedido 

de obrigações aqui previstas, 
desde que tal descumprimento não tenha sido sanado em 30 (trinta) dias após notificação 

neste sentido ou não devidamente justificada e acatada pela 
se a aplicabilidade desta 

.................... quando se tratar do pagamento da remuneração mensal, que 
impreterivelmente deverá ter seu pagamento  no prazo estabelecido no item 4.2 da 

erá resilir motivada e unilateralmente, de pleno direito, o presente Contrato, a seu 
exclusivo critério e a qualquer tempo, mediante notificação à CONTRATADA, por 
descumprimento de quaisquer de suas condições ora pactuadas, em especial, deixar de 

isquer dos pagamentos de remuneração e investimentos acordados relativos a 
realizados na alínea II 

Em caso de Rescisão ou Extinção do Contrato de Gestão com o Governo do Estado de 
não sendo devida qualquer multa ou indenização ou 

, em decorrência do encerramento do presente ajuste. 

A rescisão do presente contrato ocorrerá  mediante decisão fundamentada, garantida 

áusulas,decorrente de má 
CONTRATANTE,  por parte 

não executar os investimentos definidos no(s) 
prazo(s) estipulado(s) no(s) Projeto(s) executivo(s) desdobrados do Anexo I;  

CONTRATANTE, a CONTRATADA 
deverá, imediatamente, devolver a área disponibilizada para execução do objeto deste 
contrato, devendo prestar contas imediatamente de quaisquer recursos financeiros e/ou 



 

 
 
 
 
 
 

 (iv) Na hipótese de rescisão
imediatamente os serviços e bens objeto deste instrumento;

           (v) A rescisão deste contrato poderá ocorrer ainda amigável, por acordo entre as 
partes e reduzida a termo, desde que haja conveniência para o 
 
15.4 Caso o contrato seja rescindido antes do prazo do término de vigência,por 
liberalidade da CONTRATANTE, 
cláusulas,a CONTRATANTE 
a fração de 1/60 (um sessenta doze avos), sobre o 
rescisão contratual, por cada mês de contrato não cumprido.
  

 
16.1 Eventuais reclamações trabalhistas e/ou interpelações judiciai
referentes a atividades e aos funcionários, prepostos e/ou representantes da 
CONTRATADA, serão de inteira responsabilidade da 
nenhuma solidariedade de tais direitos da 
 
16.2 Na hipótese do CONTRATANTE
judicial e/ou extrajudicial, cujo objeto seja, por força do presente Contrato, de 
responsabilidade exclusiva da 
possibilidade de utilização do instituto da DENUNCIAÇÃO À LIDE, a adotar todas as 
medidas administrativas e processuais existentes com o intuito de excluir o 
CONTRATANTE da lide e, na hipótese da exclusão não ser possível ou da DENUNCIAÇÃO 
À LIDE não ser aceita, a CONTRATADA
DEMANDADO PRINCIPAL, LITISCONSORTE e/ou ASSISTENTE LITISCONSORCIAL, 
assumindo toda a responsabilidade pelo pagamento de eventual condenação, de despesas 
judiciais, inclusive advocatícias e qualquer outra r
 

DA FIXAÇÃO 

 
17.1 As tarifas e preços estipulados como contraprestação pela utilização do 
Estacionamento, por parte dos clientes e usuários, serão fixados exclusivamente pelo 
CONTRATANTE, sendo que a 
ingerência nesse sentido, as
explicitadas NO ANEXO II; 
 
17.2 Todos os veículos que adentrarem no estacionamento, objeto do presente 
instrumento, observadas as exceções determinadas pelo 
objeto de cobrança da contraprestação pecuniária pela utilização do serviço, exceto os 
inseridos nas hipóteses decredenciados e isentos de pagamento do estacionamento, quais 
sejam:  
 
(i) os de funcionários da administração do 
isentos de pagamento, mediante credenciamento anual, renovável a cada 12 (doze) 
meses; 

ótese de rescisão antecipada, o CONTRATANTE
imediatamente os serviços e bens objeto deste instrumento; 

(v) A rescisão deste contrato poderá ocorrer ainda amigável, por acordo entre as 
partes e reduzida a termo, desde que haja conveniência para o CONTRAT

.4 Caso o contrato seja rescindido antes do prazo do término de vigência,por 
CONTRATANTE, sem que a CONTRATADA tenha infringido qualquer das 

CONTRATANTE ficará obrigada ressarcir a CONTRATADA
de 1/60 (um sessenta doze avos), sobre o valor do investimento realizado até a 

rescisão contratual, por cada mês de contrato não cumprido. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

Eventuais reclamações trabalhistas e/ou interpelações judiciai
referentes a atividades e aos funcionários, prepostos e/ou representantes da 

serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA
nenhuma solidariedade de tais direitos da CONTRATANTE para com a 

CONTRATANTE ser incluído no pólo passivo de qualquer demanda 
judicial e/ou extrajudicial, cujo objeto seja, por força do presente Contrato, de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, esta se obriga, independentemente da 

ilização do instituto da DENUNCIAÇÃO À LIDE, a adotar todas as 
medidas administrativas e processuais existentes com o intuito de excluir o 

da lide e, na hipótese da exclusão não ser possível ou da DENUNCIAÇÃO 
CONTRATADA se obriga a ingressar no processo na qualidade de 

DEMANDADO PRINCIPAL, LITISCONSORTE e/ou ASSISTENTE LITISCONSORCIAL, 
assumindo toda a responsabilidade pelo pagamento de eventual condenação, de despesas 
judiciais, inclusive advocatícias e qualquer outra relacionada ao evento.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

IXAÇÃO DE PREÇOS DO ESTACIONAMENTO E GRATUIDADES

As tarifas e preços estipulados como contraprestação pela utilização do 
Estacionamento, por parte dos clientes e usuários, serão fixados exclusivamente pelo 

, sendo que a CONTRATADA deverá abster-se de fazer qualquer 
ingerência nesse sentido, assim como não fará no tocante às isenções ou às gratuidades já 

 

Todos os veículos que adentrarem no estacionamento, objeto do presente 
instrumento, observadas as exceções determinadas pelo CONTRATANTE

brança da contraprestação pecuniária pela utilização do serviço, exceto os 
inseridos nas hipóteses decredenciados e isentos de pagamento do estacionamento, quais 

(i) os de funcionários da administração do CONTRATANTE, que em sua totalidade serão 
sentos de pagamento, mediante credenciamento anual, renovável a cada 12 (doze) 

 

CONTRATANTE retomará 

(v) A rescisão deste contrato poderá ocorrer ainda amigável, por acordo entre as 
CONTRATANTE. 

.4 Caso o contrato seja rescindido antes do prazo do término de vigência,por 
tenha infringido qualquer das 

CONTRATADA, proporcionalmente 
valor do investimento realizado até a 

Eventuais reclamações trabalhistas e/ou interpelações judiciais e extrajudiciais, 
referentes a atividades e aos funcionários, prepostos e/ou representantes da 

CONTRATADA, não restando 
para com a CONTRATADA. 

ser incluído no pólo passivo de qualquer demanda 
judicial e/ou extrajudicial, cujo objeto seja, por força do presente Contrato, de 

esta se obriga, independentemente da 
ilização do instituto da DENUNCIAÇÃO À LIDE, a adotar todas as 

medidas administrativas e processuais existentes com o intuito de excluir o 
da lide e, na hipótese da exclusão não ser possível ou da DENUNCIAÇÃO 

se obriga a ingressar no processo na qualidade de 
DEMANDADO PRINCIPAL, LITISCONSORTE e/ou ASSISTENTE LITISCONSORCIAL, 
assumindo toda a responsabilidade pelo pagamento de eventual condenação, de despesas 

elacionada ao evento. 

RATUIDADES 

As tarifas e preços estipulados como contraprestação pela utilização do 
Estacionamento, por parte dos clientes e usuários, serão fixados exclusivamente pelo 

se de fazer qualquer 
sim como não fará no tocante às isenções ou às gratuidades já 

Todos os veículos que adentrarem no estacionamento, objeto do presente 
CONTRATANTE, deverão ser 

brança da contraprestação pecuniária pela utilização do serviço, exceto os 
inseridos nas hipóteses decredenciados e isentos de pagamento do estacionamento, quais 

que em sua totalidade serão 
sentos de pagamento, mediante credenciamento anual, renovável a cada 12 (doze) 



 

 
 
 
 
 
 

(ii) os dos representantes das entidades de classe homologados pelo 
notificados à CONTRATADA
de estacionamento; 
 
(iii) os dos Caminhões, Carretas e Caminhões bi
e pesados); 
 
17.2.1 Além dos veículos credenciados e isentos, estão desobrigados de p
veículos de representação em serviço, de empresas que adentrem para execução de 
serviços públicos (água, energia, gás e outros), taxis, identificados com adesivos de 
instituição pública e de autoridades em serviço.
 

17.2.2A cobrança da tarifa de estacionamento, quando utilizado por motocicletas, no valor 
correspondente a 50% (cinquenta por cento)da quantia cobrada para os demais veículos 
automotores será realizada apenas após a expressa autorização da 
devida automação do estacionamento.

NOTIFICAÇÕES E 
 
18.1 As notificações e avisos relativos ao presente Contrato deverão ser feitos por 
escrito, com aviso de recebimento e enviados para os endereços descritos no preâmbulo 
deste instrumento. 
 
18.2 Em caso de alteração dos endereços indicados no Preâmbulo deste contrato, as 
Partes deverão comunicar tal fato imediatamente por escrito, sob pena de reputarem
válidas eventuais notificações feitas para o endereço constante das 
contrato. 
 
18.3 Todas as notificações e demais comunicações a serem feitas com relação ao 
presente Contrato serão consideradas entregues na data do seu efetivo recebimento ou 
entrega, comprovados por aviso de recebimento escrito, conf
comprovante do efetivo recebimento ou entrega aos endereços indicados acima.
 

 
19.1 Este Contrato poderá ser alterado, substituído, distratado, renovado ou prorrogado 
e os seus termos poderão ser ren
pelas Partes ou, no caso de uma renúncia, pela Parte detentora de tal prerrogativa.
 
19.2 As Partes estabelecem que todas as multas de que trata este Contrato são 
consideradas líquidas, certas e exigív
Contrato como título executivo extrajudicial.
 
19.3 Se qualquer uma das Partes, a qualquer tempo, tolerar qualquer mora ou infração 
contratual ou legal, se deixar de aplicar à outra Parte, inadimplente 
sanção em que haja ela incorrido, se relevar falta praticada, reduzir multa ou encargo 

(ii) os dos representantes das entidades de classe homologados pelo 
CONTRATADA, posto que serão disponibilizadas à quantidade de 100 vagas 

(iii) os dos Caminhões, Carretas e Caminhões bi-trem, utilitários de cargas (leves, médios 

.2.1 Além dos veículos credenciados e isentos, estão desobrigados de p
veículos de representação em serviço, de empresas que adentrem para execução de 
serviços públicos (água, energia, gás e outros), taxis, identificados com adesivos de 
instituição pública e de autoridades em serviço. 

rifa de estacionamento, quando utilizado por motocicletas, no valor 
(cinquenta por cento)da quantia cobrada para os demais veículos 

automotores será realizada apenas após a expressa autorização da CONTRATANTE
stacionamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
OTIFICAÇÕES E COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

As notificações e avisos relativos ao presente Contrato deverão ser feitos por 
escrito, com aviso de recebimento e enviados para os endereços descritos no preâmbulo 

Em caso de alteração dos endereços indicados no Preâmbulo deste contrato, as 
Partes deverão comunicar tal fato imediatamente por escrito, sob pena de reputarem
válidas eventuais notificações feitas para o endereço constante das 

Todas as notificações e demais comunicações a serem feitas com relação ao 
presente Contrato serão consideradas entregues na data do seu efetivo recebimento ou 
entrega, comprovados por aviso de recebimento escrito, conf
comprovante do efetivo recebimento ou entrega aos endereços indicados acima.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este Contrato poderá ser alterado, substituído, distratado, renovado ou prorrogado 
e os seus termos poderão ser renunciados somente mediante instrumento escrito assinado 
pelas Partes ou, no caso de uma renúncia, pela Parte detentora de tal prerrogativa.

As Partes estabelecem que todas as multas de que trata este Contrato são 
consideradas líquidas, certas e exigíveis para todos os fins de direito, valendo o presente 
Contrato como título executivo extrajudicial. 

Se qualquer uma das Partes, a qualquer tempo, tolerar qualquer mora ou infração 
contratual ou legal, se deixar de aplicar à outra Parte, inadimplente 
sanção em que haja ela incorrido, se relevar falta praticada, reduzir multa ou encargo 

 

(ii) os dos representantes das entidades de classe homologados pelo CONTRATANTE e 
posto que serão disponibilizadas à quantidade de 100 vagas 

trem, utilitários de cargas (leves, médios 

.2.1 Além dos veículos credenciados e isentos, estão desobrigados de pagar a tarifa, os 
veículos de representação em serviço, de empresas que adentrem para execução de 
serviços públicos (água, energia, gás e outros), taxis, identificados com adesivos de 

rifa de estacionamento, quando utilizado por motocicletas, no valor 
(cinquenta por cento)da quantia cobrada para os demais veículos 

CONTRATANTE e da 

 

As notificações e avisos relativos ao presente Contrato deverão ser feitos por 
escrito, com aviso de recebimento e enviados para os endereços descritos no preâmbulo 

Em caso de alteração dos endereços indicados no Preâmbulo deste contrato, as 
Partes deverão comunicar tal fato imediatamente por escrito, sob pena de reputarem-se 
válidas eventuais notificações feitas para o endereço constante das Cláusulas iniciais do 

Todas as notificações e demais comunicações a serem feitas com relação ao 
presente Contrato serão consideradas entregues na data do seu efetivo recebimento ou 
entrega, comprovados por aviso de recebimento escrito, confirmação ou outro 
comprovante do efetivo recebimento ou entrega aos endereços indicados acima. 

Este Contrato poderá ser alterado, substituído, distratado, renovado ou prorrogado 
unciados somente mediante instrumento escrito assinado 

pelas Partes ou, no caso de uma renúncia, pela Parte detentora de tal prerrogativa. 

As Partes estabelecem que todas as multas de que trata este Contrato são 
eis para todos os fins de direito, valendo o presente 

Se qualquer uma das Partes, a qualquer tempo, tolerar qualquer mora ou infração 
contratual ou legal, se deixar de aplicar à outra Parte, inadimplente ou faltosa, alguma 
sanção em que haja ela incorrido, se relevar falta praticada, reduzir multa ou encargo 



 

 
 
 
 
 
 

contratual, se conceder prazo adicional para o adimplemento de obrigação ou para 
satisfação de qualquer determinação, ou se tolerar a prática de ato o
falta, isso não constituirá novação das cláusulas e condições contratuais, precedente a ser 
invocado pelo beneficiário ou por terceiros, sendo considerado como liberalidade. O 
eventual recebimento, em atraso, de qualquer dos valores prev
constituirá novação ou renúncia de direito, devendo ser entendido como mera tolerância.
 
19.4 Caso qualquer disposição do presente Contrato venha a ser considerada inválida, 
ilegal ou inexequível judicialmente, tal disposição será
Contrato, não afetando as demais disposições, desde que os direitos e obrigações de cada 
uma das Partes contidos nos termos, disposições ou condições válidas deste Contrato não 
sofram prejuízos. Nessa situação, as Partes co
substituição de referida cláusula por uma cláusula equivalente que seja válida e eficaz, 
obedecida a intenção das Partes refletida em tal cláusula substituída.

 
19.5 O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável
Partes entre si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, devendo permanecer em 
vigor até o seu integral cumprimento, exceto pelas hipóteses de rescisão estabelecidas 
neste instrumento. 
 
19.6 O CONTRATANTE 
relacionados exclusivamente ao imóvel, cujo fato gerador tenha ocorrido antes e depois da 
presente data, ainda que a cobrança seja posterior à data do início deste instrumento.
 
19.7 Em caso de litígio judicial, co
judiciais e extrajudiciais, acrescidas de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, 
se necessário ao exercício de quaisquer dos direitos decorrentes deste contrato. Caso haja 
qualquer ação judicial, extrajudicial ou administrativo envolvendo o 
que a CONTRATADAtenha dado causa, esta reembolsará o 
importância que tenha sido obrigada a pagar, inclusive, mas não se limitando a, 
honorários advocatícios e/ou periciais, dentro
desembolso. 

 
19.8 As Partes entendem e concordam que todos os termos e condições estabelecidos 
neste Contrato são passíveis de execução específica, conforme previsto no Código de 
Processo Civil Brasileiro. 
 
19.9 Este Contrato em nenhuma hipótese cria relação de parceria, associação, agência, 
consórcio, relação trabalhista ou de representação comercial entre as Partes, sendo cada 
uma inteiramente responsável por seus atos e obrigações.
 
19.10 As Partes são totalmente independentes entre si, de forma que nenhuma disposição 
deste Contrato poderá ser interpretada no sentido de criar vínculo empregatício entre os 
funcionários de uma das Partes e a outra Parte.
 
19.11 O presente contrato é o único instrumento a r
ficando sem efeito todas e quaisquer outras manifestações de vontade das partes antes, 
ou após sua assinatura, por telegramas, e
meios. 

contratual, se conceder prazo adicional para o adimplemento de obrigação ou para 
satisfação de qualquer determinação, ou se tolerar a prática de ato o
falta, isso não constituirá novação das cláusulas e condições contratuais, precedente a ser 
invocado pelo beneficiário ou por terceiros, sendo considerado como liberalidade. O 
eventual recebimento, em atraso, de qualquer dos valores previstos neste Contrato, não 
constituirá novação ou renúncia de direito, devendo ser entendido como mera tolerância.

Caso qualquer disposição do presente Contrato venha a ser considerada inválida, 
ilegal ou inexequível judicialmente, tal disposição será considerada como removida deste 
Contrato, não afetando as demais disposições, desde que os direitos e obrigações de cada 
uma das Partes contidos nos termos, disposições ou condições válidas deste Contrato não 
sofram prejuízos. Nessa situação, as Partes comprometem-se a negociar de boa
substituição de referida cláusula por uma cláusula equivalente que seja válida e eficaz, 
obedecida a intenção das Partes refletida em tal cláusula substituída. 

O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as 
Partes entre si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, devendo permanecer em 
vigor até o seu integral cumprimento, exceto pelas hipóteses de rescisão estabelecidas 

 permanece responsável por todos os débitos e obrigações 
relacionados exclusivamente ao imóvel, cujo fato gerador tenha ocorrido antes e depois da 
presente data, ainda que a cobrança seja posterior à data do início deste instrumento.

Em caso de litígio judicial, correrão por conta da parte vencida todas as despesas 
judiciais e extrajudiciais, acrescidas de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, 
se necessário ao exercício de quaisquer dos direitos decorrentes deste contrato. Caso haja 

l, extrajudicial ou administrativo envolvendo o 
tenha dado causa, esta reembolsará o 

importância que tenha sido obrigada a pagar, inclusive, mas não se limitando a, 
honorários advocatícios e/ou periciais, dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar do efetivo 

As Partes entendem e concordam que todos os termos e condições estabelecidos 
neste Contrato são passíveis de execução específica, conforme previsto no Código de 

Este Contrato em nenhuma hipótese cria relação de parceria, associação, agência, 
consórcio, relação trabalhista ou de representação comercial entre as Partes, sendo cada 
uma inteiramente responsável por seus atos e obrigações. 

totalmente independentes entre si, de forma que nenhuma disposição 
deste Contrato poderá ser interpretada no sentido de criar vínculo empregatício entre os 
funcionários de uma das Partes e a outra Parte. 

O presente contrato é o único instrumento a regular as obrigações aqui estipuladas, 
ficando sem efeito todas e quaisquer outras manifestações de vontade das partes antes, 
ou após sua assinatura, por telegramas, e-mails, whatsapp, conversas, cartas e outros 

 

contratual, se conceder prazo adicional para o adimplemento de obrigação ou para 
satisfação de qualquer determinação, ou se tolerar a prática de ato ou fato que importe 
falta, isso não constituirá novação das cláusulas e condições contratuais, precedente a ser 
invocado pelo beneficiário ou por terceiros, sendo considerado como liberalidade. O 

istos neste Contrato, não 
constituirá novação ou renúncia de direito, devendo ser entendido como mera tolerância. 

Caso qualquer disposição do presente Contrato venha a ser considerada inválida, 
considerada como removida deste 

Contrato, não afetando as demais disposições, desde que os direitos e obrigações de cada 
uma das Partes contidos nos termos, disposições ou condições válidas deste Contrato não 

se a negociar de boa-fé a 
substituição de referida cláusula por uma cláusula equivalente que seja válida e eficaz, 

 

e irretratável, obrigando as 
Partes entre si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, devendo permanecer em 
vigor até o seu integral cumprimento, exceto pelas hipóteses de rescisão estabelecidas 

onsável por todos os débitos e obrigações 
relacionados exclusivamente ao imóvel, cujo fato gerador tenha ocorrido antes e depois da 
presente data, ainda que a cobrança seja posterior à data do início deste instrumento. 

rrerão por conta da parte vencida todas as despesas 
judiciais e extrajudiciais, acrescidas de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, 
se necessário ao exercício de quaisquer dos direitos decorrentes deste contrato. Caso haja 

l, extrajudicial ou administrativo envolvendo o CONTRATANTE, a 
tenha dado causa, esta reembolsará o CONTRATANTEda 

importância que tenha sido obrigada a pagar, inclusive, mas não se limitando a, 
do prazo de 10 (dez) dias a contar do efetivo 

As Partes entendem e concordam que todos os termos e condições estabelecidos 
neste Contrato são passíveis de execução específica, conforme previsto no Código de 

Este Contrato em nenhuma hipótese cria relação de parceria, associação, agência, 
consórcio, relação trabalhista ou de representação comercial entre as Partes, sendo cada 

totalmente independentes entre si, de forma que nenhuma disposição 
deste Contrato poderá ser interpretada no sentido de criar vínculo empregatício entre os 

egular as obrigações aqui estipuladas, 
ficando sem efeito todas e quaisquer outras manifestações de vontade das partes antes, 

mails, whatsapp, conversas, cartas e outros 



 

 
 
 
 
 
 

19.12 As partes concordam com os valo
presente instrumento, ratificando
tarifas do estacionamento e isentá
 
19.13 A CONTRATANTE, concorda com a empresa a ser indicada pela 
para realizar os serviços de manutenção das máquinas,equipamentos e sinalização a 
serem utilizados na prestação do serviço;
 
19.14Ficam designados como gestor e fiscais deste contrato, por parte do 
CONTRATANTE, respectivamente,
Tomaz da Silva e Valéria José da Silva,
cumprimento das obrigações aqui definidas, e gestão operacional conjunta com a 
CONTRATADA. 
 
19.15 - Integra o presente Contrato como se aqui transcrito est
Seeletivo nº ---------------
Diretor Presidente do CEASA
 
19.16 As Partes elegem o Foro da Comarca de Recife 
controvérsia oriunda do presente Contrato.
 
E, por estarem certos e ajustados, assinam as Partes o presente Contrato, em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam, 
para que produza os devidos efeitos na forma da lei.

 
Pelo CONTRATANTE /CEASA
 
Gustavo Henrique de Andrade Melo
Diretor Presidente  
 
José Alexandre de Lima Souza          
Diretor de Administração e Finanças
 
Pela CONTRATADA 
 
Diretor/Administrador 
CPF: 
 
Diretor/Administrador 
CPF:    
 
Testemunhas: 

 
___________________________________
Nome: 
CPF: 

As partes concordam com os valores de cobrança estipulados no ANEXO II do 
presente instrumento, ratificando-se, ainda, que o poder de alterar o valor de quaisquer 
tarifas do estacionamento e isentá-las, é do CONTRATANTE. 

, concorda com a empresa a ser indicada pela 
para realizar os serviços de manutenção das máquinas,equipamentos e sinalização a 
serem utilizados na prestação do serviço; 

.14Ficam designados como gestor e fiscais deste contrato, por parte do 
, respectivamente, Paulo de Tarso Dornelas de Andrade

Tomaz da Silva e Valéria José da Silva, responsáveis, pelo acompanhamento do 
cumprimento das obrigações aqui definidas, e gestão operacional conjunta com a 

Integra o presente Contrato como se aqui transcrito est
---------------,, homologado em ------------------------, pelo IlustríssimoSr. 

Diretor Presidente do CEASA-PE/OS. 

As Partes elegem o Foro da Comarca de Recife -PE, para dirimir toda e qualquer 
presente Contrato. 

E, por estarem certos e ajustados, assinam as Partes o presente Contrato, em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam, 
para que produza os devidos efeitos na forma da lei. 

/CEASA-PE/OS: 

Gustavo Henrique de Andrade Melo 

José Alexandre de Lima Souza                                                                          
Diretor de Administração e Finanças 

    

    

___________________________________ 
 
___________________________________
Nome: 
CPF: 

 

res de cobrança estipulados no ANEXO II do 
se, ainda, que o poder de alterar o valor de quaisquer 

, concorda com a empresa a ser indicada pela CONTRATADA 
para realizar os serviços de manutenção das máquinas,equipamentos e sinalização a 

.14Ficam designados como gestor e fiscais deste contrato, por parte do 
nelas de Andrade, Gildo 

responsáveis, pelo acompanhamento do 
cumprimento das obrigações aqui definidas, e gestão operacional conjunta com a 

Integra o presente Contrato como se aqui transcrito estivesse, o Processo 
, pelo IlustríssimoSr. 

PE, para dirimir toda e qualquer 

E, por estarem certos e ajustados, assinam as Partes o presente Contrato, em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam, 

                                                               

___________________________________ 



 

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

 
 

MODELO DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
 
 
 
 
 

(NOME/RAZÃO SOCIAL) __________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(a)_______________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

_____________ e do CPF nº ____________, DECLAR

do Edital do Pregão Presencial nº 001/2016

as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação 

vigente, não possuindo nenhum dos impedimen

Complementar nº 123/06. 

 
 
 
Data,  

 

__________________________________

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS
PORTARIA Nº 010/2015 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

ANEXO VI 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(NOME/RAZÃO SOCIAL) __________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(a)_______________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

_____________ e do CPF nº ____________, DECLARA, para fins do disposto no item IV 

do Pregão Presencial nº 001/2016, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 

as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação 

vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei 

 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nome da Empresa 

(Nome do Representante) 
(Cargo) 

 
 
 
 
 
 

 

CPS 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(NOME/RAZÃO SOCIAL) __________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(a)_______________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

A, para fins do disposto no item IV 

, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 

as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação 

tos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei 



 

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

 

MODELO DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos que nos comprometeremos, sob as penas cabíveis, a comunicar a Comissão 

de Licitação, a superveniência de fato 

artigo 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

 
 
 
Data, 

 

__________________________________

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS
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PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
 

ANEXO VII 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
 
 
 

Declaramos que nos comprometeremos, sob as penas cabíveis, a comunicar a Comissão 

de Licitação, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme previsto no 

artigo 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
 
 
 

__________________________________ 
Nome da Empresa 

(Nome do Representante) 
(Cargo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CPS 

MODELO DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

Declaramos que nos comprometeremos, sob as penas cabíveis, a comunicar a Comissão 

impeditivo da habilitação, conforme previsto no 



 

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

 

Ao: Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco 

 

Declaro que em ____/_________/2016, em cumprimento ao disposto no item 23 do edital 
do Pregão Presencial nº001/2016,    modalidade   nº 2016, visitamos juntamente com  o 
preposto do CEASA-PE/OS, as dependências deste Centro de Abastecimento onde 
verificamos que  as áreas destinadas a prestação do serviço relativo ao objeto da 
mencionada seleção estão, em perfeitas condições para realização das atividades 
operacionais, técnicos e administrativas, bem como constatamos que as condições gerais 
no que se refere a infraestrutura deste complexo comercial estão em condições de 
recebidas para realização dos serviços e que qualquer discrepância entre condições 
verificadas hoje serão comunicadas por escrito antes da assinatura do contrato.

Adiantamos ainda que as
desembaraçadas de pessoas e coisas, inclusiveas guaritas e cancelas instaladas para 
entrada e saída de veículos.

Recife,de          de 2016 

 

_______________________
Nome da empresa  
CNPJ 
Endereço 

 

Identificação do Responsável:
Nome: 
Cargo: 
Função: 
CPF: 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS
PORTARIA Nº 010/2015 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 006/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

ANEXO VIII 

TERMO DE VISTORIA 

Ao: Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - CEASA

Declaro que em ____/_________/2016, em cumprimento ao disposto no item 23 do edital 
do Pregão Presencial nº001/2016,    modalidade   nº 2016, visitamos juntamente com  o 

PE/OS, as dependências deste Centro de Abastecimento onde 
s que  as áreas destinadas a prestação do serviço relativo ao objeto da 

mencionada seleção estão, em perfeitas condições para realização das atividades 
operacionais, técnicos e administrativas, bem como constatamos que as condições gerais 

a infraestrutura deste complexo comercial estão em condições de 
recebidas para realização dos serviços e que qualquer discrepância entre condições 
verificadas hoje serão comunicadas por escrito antes da assinatura do contrato.

Adiantamos ainda que as áreas destinadas à prestação dos serviços estão livres e 
desembaraçadas de pessoas e coisas, inclusiveas guaritas e cancelas instaladas para 
entrada e saída de veículos. 

 

_______________________ 

Identificação do Responsável: 

CEASA-PE/OS 
 
 
____________________________
Assinatura 
Nome: 
Função: 
matrícula 
 

 

CPS 

CEASA-PE/OS  

Declaro que em ____/_________/2016, em cumprimento ao disposto no item 23 do edital 
do Pregão Presencial nº001/2016,    modalidade   nº 2016, visitamos juntamente com  o 

PE/OS, as dependências deste Centro de Abastecimento onde 
s que  as áreas destinadas a prestação do serviço relativo ao objeto da 

mencionada seleção estão, em perfeitas condições para realização das atividades 
operacionais, técnicos e administrativas, bem como constatamos que as condições gerais 

a infraestrutura deste complexo comercial estão em condições de serem 
recebidas para realização dos serviços e que qualquer discrepância entre condições 
verificadas hoje serão comunicadas por escrito antes da assinatura do contrato. 

áreas destinadas à prestação dos serviços estão livres e 
desembaraçadas de pessoas e coisas, inclusiveas guaritas e cancelas instaladas para 

____________________________ 



 

 
 
 
 
 
 

 

ESTIMATIVA RECEITA/DESPESA DO ESTACIONAMENTO

 
TRIMESTRE ( JANEIRO / FEVEREIRO   /  MARÇO   

PESSOAL   
* Terceirizada
* Coordenadora CEASA
* Aux. Sv. Gerais
* Hora extra ( x )

MANUTENÇÃO SOFTWERE / REDE
MATERIAL de CONSUMO

* Bobinas 
* Fita p/ impressora
* Ticket Manual
* Outros Serviços / Materiais

SERVIÇO 
* 

COFINS (7,65%) 
ISS ( 5%) 

TOTAL

Mensalistas e Avulsos  

DESPESAS
RECEITA

TOTAL GERAL 

 

ANEXO IX 

ESTIMATIVA RECEITA/DESPESA DO ESTACIONAMENTO

     
TRIMESTRE ( JANEIRO / FEVEREIRO   /  MARÇO   -    2016  )

DESPESAS 

    
 

R$ 
    JANEIRO FEVEREIRO

Terceirizada     133.242,95 133.242,84
Coordenadora CEASA     5.040,00 
Aux. Sv. Gerais     2.400,00 

( x )       
MANUTENÇÃO SOFTWERE / REDE   5.000,00 
MATERIAL de CONSUMO        

    4.500,00 
Fita p/ impressora     550,00 

t Manual     478,00 
Serviços / Materiais   1.650,00 

        

Seguro    6.838,70 
    11.742,06 11.742,06
    17.845,25 18.254,16

TOTAL   189.286,96 191.175,76

RECEITA 

      356.904,90 365.083,10

COTEJO 
R$ 

DESPESAS   189.286,96 191.175,76
RECEITA   356.904,90 365.083,10

  167.617,95 173.907,35

MÉDIA 523.174,04

 

ESTIMATIVA RECEITA/DESPESA DO ESTACIONAMENTO 

 
2016  ) 

 R$ R$ 
FEVEREIRO MARÇO 

133.242,84 133.242,95 
5.040,00 5.040,00 
2.400,00 2.400,00 

300,00 520,00 
5.000,00 5.000,00 

  
4.500,00 4.500,00 

550,00 550,00 
478,00 478,00 

2.830,00 4.295,00 
  

6.838,70 6.838,70 
11.742,06 11.742,06 
18.254,16 18.750,29 

191.175,76 193.357,00 

365.083,10 375.005,75 

R$ R$ 

191.175,76 193.357,00 
365.083,10 375.005,75 
173.907,35 181.648,75 

523.174,04 174.391,35 


