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1. APRESENTAÇÃO  

Este termo de referência tem como objetivo estabelecer as atribuições da CONTRATADA para 
com a CONTRATANTE, o relacionamento entre as partes, a forma e a descrição detalhada dos 
serviços e dos produtos a serem adquiridos. 
 
2. OBJETO 

Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes da tabela abaixo e 
observados os esclarecimentos constantes dos itens deste termo de referência. 
Contratação de fornecedor especializado para prestação de serviços de lavagem de veículos 
para os veículos oficiais, considerados “veículos leves”, da Central de Ambulância, do PSF, da 
Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária e do veículo locado para atender ao administrativo 
desta secretaria pelo prazo de 12 meses. 
 
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANT. 

VEÍCULOS 

TOTAL DE 
LAVAGENS 

(ESTIMATIVA) 

01 
Lavagem Simples - veículos leves Ambulância Fiat Doblo – 
Central de Ambulância. 

04 192 

02 
Lavagem Simples – Veículos leves Fiat Mobi – Programa 
Saúde da Família. 

02 24 

03 
Lavagem Simples – Veículos leves Fiat Strada Weekend – 
Vigilância Ambiental 

01 24 

04 
Lavagem Simples – Veículos leves Fiat Doblo– Vigilância 
Sanitária 

01 12 

05 Lavagem Simples – Veículos leves - Chevrolet Ônix  01 12 

TOTAL GERAL ESTIMADO (ANUAL) 264 

 
3.1 Para todos os itens constantes do LOTE 01, é responsabilidade da empresa vencedora 

o fornecimento dos equipamentos, mão de obra, ferramentas, material de consumo e 
pessoal qualificado para a prestação do serviço, ficando a Secretaria Municipal de Saúde 
de Sooretama isenta de quaisquer outros ônus decorrentes da prestação do Serviço. 

3.2 Os veículos serão entregues no estabelecimento da empresa vencedora até as 11:00 
horas, por motoristas credenciados pela SEMUS - SOORETAMA e deverão ser 
devolvidos até as 17:00 horas do mesmo dia, na sede desta Secretaria. (Rua Joaquim 
Marques, 702 – Centro – Sooretama - ES). 

3.3  Deve-se entender por lavagem de veículo todo procedimento adotado com o objetivo de 
remover sujeiras, manchas, resíduos, com a posterior secagem, bem como com a 
aplicação de polímeros e polimento, visando à manutenção do estado geral da pintura e 
do veículo, abrangendo os seguintes tipos de lavagem: 

Lavagem Simples/Rápida: Entende-se por lavagem simples/rápida a que é 
procedida na parte interna e externa do veículo, retirando toda a sujeira observada 
na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas 
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos 
desejados. Secagem com flanela limpa e conservada. A lavagem simples difere da 
lavagem completa, pela exclusão dos itens lavagem da parte inferior do veículo, 
lavagem do motor e polimento. 
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3.4  Para a execução dos serviços deverão ser utilizados os seguintes procedimentos:  
 

a) Pneus: aplicação de produtos objetivando a limpeza, conservação e aspecto de novos. 
 
 b) Plásticos e borrachas: aplicação de silicone para sua conservação. 
 

 c) Vidros: utilizar produtos específicos para essa finalidade, a base de álcoois. 
 

 d) Limpeza interna do veículo: sopragem e aspiração geral dos bancos, forros, carpetes, 
painel, porta-malas, etc. Retirar e lavar os tapetes e pneu de estepe. Lavar o painel e toda a 
parte de vinil, de borracha e de plástico do interior do veículo, utilizando produtos 
apropriados. 
 
 e) Polimento - utilizar produtos especiais (massa de polimento nº 2 e/ou ceras com auxílio 
de politriz), para retirada de manchas e arranhões leves, encerar e lustrar. 

 
 
4. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1 – O prazo limite para início da execução dos serviços será IMEDIATO, tendo início após 

o recebimento da ordem de serviço pela PMS e recebida pelo Vencedor. 

4.2 A execução dos serviços será efetuada mediante expedição, pela Administraçao Pública 

do Formulário “Autorização de Fornecimento/Execução”, que deverá conter a 

identificação da unidade requisitante, indicação expressa dos números da licitação , do 

processo, bem como a identificação registrada. 

4.3 A Ordem de Serviço deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação 

expressa dos números do pregão, do processo, bem como a identificação da Registrada. 

4.4 A Ordem de Serviço será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a 

comprovaçao do respectivo recebimento por parte da Registrada, inclusive fac-simile e 

correio eletrônico. 

4.5 Os serviços serão prestados da seguinte forma: 

a) PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

mesmo e consequente aceitação. 

b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da conformidade dos serviços e 

consequente aceitação 

4.6 Se a qualidade/eficacia dos serviços/produtos prestados/fornecidos não corresponder 

as especificações do Edital e à proposta apresentada pela registrada, estes serão 

desaprovados, podendo-se aplicar as penalidades cabíveis. 

4.7 Correrão por conta da registrada todas as despesas de transporte, seguros, fretes, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, custo de operação, manutenção, 

garagem e combustíveis utilizados, provenientes a prestação dos 

serviços/fornecimentos. 

4.8 A presente Contrataçao/Aquisiçao para os registros dos preços, terá sua VIGENCIA 

fixada em até 31/12/2017, a contar da data de sua assinatura do respectivo contrato, e, 

da posterior publicação de seu extrato na imprensa oficial pertinente, conforme 

normatiza a Lei 8.666/93 e/ou 10.520/02. 

 

5. DO CONTRATO E O PAGAMENTO 

5.1 O contrato de prestação de serviços/fornecimento, terá sua VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2017, 

na mesma proporção que a validade dos registros dos preços contratados. 
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5.2 O pagamento da Ordens de Serviços/Fornecimentos será efetuado em PARCELAS 

MENSAIS, por faturamento dos serviços/fornecimento efetivamente realizados e aceitos 

pela Fiscalização. 

5.3 O pagamento dos serviços/fornecimento prestados será efetuado até o 15º dia útil do 

mês subsequente ao do faturamento que atestada a execução/fornecimento da etapa 

dos serviços. 

5.4 Os pagamentos somente serão efetuados mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

1) Nota Fiscal; 

2) Certidão negativa do INSS, FGTS, Tributos Federais, Tributos Municipais; 

3) Apresentaçao do nº da conta bancária que se efetuará o depósito ou crédito; 

4) Apresentaçao do comprovante da caução de garantia do contrato; 

5) Guias pagas do PIS e COFINS com competência referente ao mês anterior a 

prestação dos serviços faturados; 

6) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional apresentar guia “DAS” 

devidamente paga acompanhada da declaração e comprovante do Simples 

Nacional. 

5.5 É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos 

serviços/fornecimentos. 

5.6 A liberação para pagamento da primeira medição/entrega/fatura dos 

serviços/fornecimentos executados, pela Secretaria de Saúde de Sooretama, fica 

condicionado à prestação da caução de garantia ou outro quesito exigido no edital que 

originou o contrato. 

 

6. NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL EM FISCALIZAR E ACOMPANHAR O CONTRATO 

Fica nomeado o Servidor Comissionado da Prefeitura Municipal de Sooretama PAULO 

HENRIQUE BATISTA, portador do CPF 045.882.345-02, residente à Rua Braúna, 183 – 

Sayonara - Sooretama – ES, como Responsável em Fiscalizar e acompanhar o presente 

contrato. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação para aquisição correrão a conta do 
recurso Próprio da Saúde (Conta Nº 120.000-3). 
 

 

Sooretama – ES, 12 de junho de 2017. 

 

 

 

________________________________ 

Mara Broedel Paquele 

Secretária de Saúde de Sooretama 

Decreto 007/2017 

 


