
 PREGÃO ELETRÔNICO 

 UFR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 
 (Processo Administrativo n.° 23853.000136/2022-06) 

 Torna-se  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  a  Universidade  Federal  de 
 Rondonópolis,  inscrita  no  CNPJ  35.854.176/0001-95,  por  meio  da  Diretoria  de  Compras  e 
 Licitações,  sediada  na  Avenida  dos  Estudantes,  nº  5055,  bairro  Cidade  Universitária,  CEP 
 78736-900,  Rondonópolis/MT,  realizará  licitação,  na  modalidade  PREGÃO,  na  forma 
 ELETRÔNICA,  sob  a  forma  de  execução  indireta,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho 
 de  2002,  do  Decreto  nº  10.024,  de  20  de  setembro  de  2019,  do  Decreto  9.507,  de  21  de 
 setembro  de  2018,  do  Decreto  nº  7.746,  de  05  de  junho  de  2012,  das  Instruções  Normativas 
 SEGES/MP  nº  05,  de  26  de  maio  de  2017  e  nº  03,  de  26  de  abril  de  2018  e  da  Instrução 
 Normativa  SLTI/MP  nº  01,  de  19  de  janeiro  de  2010,  da  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de 
 dezembro  de  2006,  do  Decreto  n°  8.538,  de  06  de  outubro  de  2015,  aplicando-se, 
 subsidiariamente,  a  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993  e  as  exigências  estabelecidas  neste 
 Edital. 

 Data da sessão:  05/08/2022 

 Horário:  08:30 (Horário de Brasília/DF) 

 Local: Portal de Compras do Governo Federal –  https://www.gov.br/compras/pt-br 

 Critério de Julgamento: maior desconto por item 

 Regime de Execução: Empreitada por Preço Global 

 1.  DO OBJETO 

 1.1.  O  objeto  da  presente  licitação  é  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  contratação 
 de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  continuados  de  gestão  de  frota,  por 
 meio  de  sistema  informatizado  via  internet,  para  realização  de  manutenção  preventiva  e 
 corretiva,  aquisição  de  combustíveis  diversos,  peças,  acessórios,  componentes  e 
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 materiais,  socorro  mecânico  com  guincho  e  lavagem/higienização,  mediante  uma  rede  de 
 estabelecimentos  credenciados  para  atender  aos  veículos  leves  e  pesados,  implementos  e 
 máquinas  agrícolas  e  motores  geradores  de  energia  da  Universidade  Federal  de 
 Rondonópolis  ,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste  Edital  e 
 seus anexos. 

 1.2.  A  licitação  será  dividida  em  itens,  conforme  tabela  constante  do  Termo  de 
 Referência,  facultando-se  ao  licitante  a  participação  em  quantos  itens  forem  de 
 seu interesse. 

 1.3.  O  critério  de  julgamento  adotado  será  o  maior  desconto  do  item,  observadas  as 
 exigências  contidas  neste  Edital  e  seus  Anexos  quanto  às  especificações  do 
 objeto. 

 2.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 2.1.  As  despesas  para  atender  a  esta  licitação  estão  programadas  em  dotação 
 orçamentária  própria,  prevista  no  orçamento  da  União  para  o  exercício  de  2022,  na 
 classificação abaixo: 

 Gestão/Unidade:  156677 

 Fonte: 8100 

 Programa de Trabalho:  170241 

 Elemento de Despesa:  339039 

 PI: NUFR1G01FXN 

 2.1. 

 3.  DO CREDENCIAMENTO 

 3.1.  O  Credenciamento  é  o  nível  básico  do  registro  cadastral  no  SICAF,  que  permite  a 
 participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

 3.2.  O  cadastro  no  SICAF  deverá  ser  feito  no  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal, 
 no  sítio  https://www.gov.br/compras/pt-br/  por  meio  de  certificado  digital  conferido  pela 
 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

 3.3.  O  credenciamento  junto  ao  provedor  do  sistema  implica  a  responsabilidade  do 
 licitante  ou  de  seu  representante  legal  e  a  presunção  de  sua  capacidade  técnica  para 
 realização das transações inerentes a este Pregão. 
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 3.4.  O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações  efetuadas 
 em  seu  nome,  assume  como  firmes  e  verdadeiras  suas  propostas  e  seus  lances,  inclusive 
 os  atos  praticados  diretamente  ou  por  seu  representante,  excluída  a  responsabilidade  do 
 provedor  do  sistema  ou  do  órgão  ou  entidade  promotora  da  licitação  por  eventuais  danos 
 decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros 

 3.5.  É  de  responsabilidade  do  cadastrado  conferir  a  exatidão  dos  seus  dados  cadastrais 
 no  SICAF  e  mantê-los  atualizados  junto  aos  órgãos  responsáveis  pela  informação, 
 devendo  proceder,  imediatamente,  à  correção  ou  à  alteração  dos  registros  tão  logo 
 identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 3.5.1  A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar 
 desclassificação no momento da habilitação 

 4.  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

 4.1.  Poderão  participar  deste  Pregão  interessados cujo  ramo  de  atividade  seja 
 compatível  com  o  objeto  desta  licitação,  e  que  estejam  com  Credenciamento  regular  no 
 Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  conforme  disposto  no 
 art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

 4.1.1  Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

 4.1.2  Será  concedido  tratamento  favorecido  para  as  microempresas  e  empresas 
 de  pequeno  porte  e  para  o  microempreendedor  individual  -  MEI,  nos 
 limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 4.2.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 4.2.1  proibidos  de  participar  de  licitações  e  celebrar  contratos 
 administrativos, na forma da legislação vigente; 

 4.2.2  que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 4.2.3  estrangeiros  que  não  tenham  representação  legal  no  Brasil  com 
 poderes  expressos  para  receber  citação  e  responder  administrativa  ou 
 judicialmente; 

 4.2.4  que  se  enquadrem  nas  vedações  previstas  no  artigo  9º  da  Lei  nº  8.666, 
 de 1993; 
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 4.2.5  que  estejam  sob  falência,  concurso  de  credores  ou  insolvência,  em 
 processo de dissolução ou liquidação; 

 4.2.6  entidades  empresariais  que  estejam  reunidas  em  consórcio, 
 considerando  que  o  objeto  licitado  não  envolve  serviços  de  grande 
 vulto ou de alta complexidade técnica; 

 4.2.7  organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  -  OSCIP,  atuando 
 nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

 4.2.8  sociedades  cooperativas,  considerando  a  vedação  contida  no  art.  10  da 
 Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

 4.3.  Nos  termos  do  art.  5º  do  Decreto  nº  9.507,  de  2018,  é  vedada  a  contratação  de 
 pessoa  jurídica na qual haja administrador ou sócio  com poder de direção, familiar de: 

 a)  detentor  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  que  atue  na  área  responsável 
 pela demanda ou contratação; ou 

 b)  de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

 4.3.1  Para  os  fins  do  disposto  neste  item  ,  considera-se  familiar  o  cônjuge,  o 
 companheiro  ou  o  parente  em  linha  reta  ou  colateral,  por 
 consanguinidade  ou  afinidade,  até  o  terceiro  grau  (Súmula 
 Vinculante/STF  nº  13,  art.  5º,  inciso  V,  da  Lei  nº  12.813,  de  16  de  maio 
 de  2013  e  art.  2º,  inciso  III,  do  Decreto  n.º  7.203,  de  04  de  junho  de 
 2010); 

 4.4.  Nos  termos  do  art.  7°  do  Decreto  n°  7.203,  de  2010,  é  vedada,  ainda,  a  utilização, 
 na  execução  dos  serviços  contratados  ,  de  empregado  da  futura  Contratada  que  seja 
 familiar  de  agente  público  ocupante  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  neste 
 órgão contratante. 

 4.5.  Como  condição  para  participação  no  Pregão,  o  licitante  assinalará  “sim”  ou  “não” 
 em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 4.5.1  que  cumpre  os  requisitos  estabelecidos  no  artigo  3°  da  Lei  Complementar 
 nº  123,  de  2006,  estando  apto  a  usufruir  do  tratamento  favorecido 
 estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

 4.5.1.1.  nos  itens  exclusivos  para  participação  de  microempresas  e 
 empresas  de  pequeno  porte,  a  assinalação  do  campo  “não”  impedirá  o 
 prosseguimento no certame; 

 4.5.1.2.  nos  itens  em  que  a  participação  não  for  exclusiva  para 
 microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  a  assinalação  do  campo 
 “não”  apenas  produzirá  o  efeito  de  o  licitante  não  ter  direito  ao 

 ____________________________________________________________________ 
 Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
 Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Continuados sem mão de obra 
 Atualização: Fevereiro/2022 



 tratamento  favorecido  previsto  na  Lei  Complementar  nº  123,  de  2006, 
 mesmo  que  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade 
 cooperativa. 

 4.5.2  que  está  ciente  e  concorda  com  as  condições  contidas  no  Edital  e  seus 
 anexos; 

 4.5.3  que  cumpre  os  requisitos  para  a  habilitação  definidos  no  Edital  e  que  a 
 proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

 4.5.4  que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente 
 da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 4.5.5  que  não  emprega  menor  de  18  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou 
 insalubre  e  não  emprega  menor  de  16  anos,  salvo  menor,  a  partir  de  14 
 anos,  na  condição  de  aprendiz,  nos  termos  do  artigo  7°,  XXXIII,  da 
 Constituição; 

 4.5.6  que a proposta foi elaborada de forma independente; 
 4.5.7  que  não  possui,  em  sua  cadeia  produtiva,  empregados  executando 

 trabalho  degradante  ou  forçado,  observando  o  disposto  nos  incisos  III  e 
 IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

 4.5.8  que  os  serviços  são  prestados  por  empresas  que  comprovem 
 cumprimento  de  reserva  de  cargos  prevista  em  lei  para  pessoa  com 
 deficiência  ou  para  reabilitado  da  Previdência  Social  e  que  atendam  às 
 regras  de  acessibilidade  previstas  na  legislação,  conforme  disposto  no  art. 
 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 4.6.  A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  de  qualquer  condição  sujeitará  o 
 licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 5.  DA  APRESENTAÇÃO  DA  PROPOSTA  E  DOS  DOCUMENTOS  DE 
 HABILITAÇÃO 

 5.1.  Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema, 
 concomitantemente  com  os  documentos  de  habilitação  exigidos  no  edital,  proposta  com  a 
 descrição  do  objeto  ofertado  e  o  preço,  até  a  data  e  o  horário  estabelecidos  para  abertura 
 da  sessão  pública,  quando,  então,  encerrar-se-á  automaticamente  a  etapa  de  envio  dessa 
 documentação 

 5.2.  O  envio  da  proposta,  acompanhada  dos  documentos  de  habilitação  exigidos  neste 
 Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 5.3.  Os  licitantes  poderão  deixar  de  apresentar  os  documentos  de  habilitação  que 
 constem  do  SICAF,  assegurado  aos  demais  licitantes  o  direito  de  acesso  aos  dados 
 constantes dos sistemas. 
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 5.4.  As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  encaminhar  a 
 documentação  de  habilitação,  ainda  que  haja  alguma  restrição  de  regularidade  fiscal  e 
 trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 5.5.  Incumbirá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico  durante  a 
 sessão  pública  do  Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios, 
 diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo  sistema  ou  de  sua 
 desconexão. 

 5.6.  Até  a  abertura  da  sessão  pública,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  a 
 proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema 

 5.7.  Não  será  estabelecida,  nessa  etapa  do  certame,  ordem  de  classificação  entre  as 
 propostas  apresentadas,  o  que  somente  ocorrerá  após  a  realização  dos  procedimentos  de 
 negociação e julgamento da proposta. 

 5.8.  Os  documentos  que  compõem  a  proposta  e  a  habilitação  do  licitante  melhor 
 classificado  somente  serão  disponibilizados  para  avaliação  do  pregoeiro  e  para  acesso 
 público após o encerramento do envio de lances. 

 6.  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 6.1.  O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no  sistema 
 eletrônico, dos seguintes campos: 

 6.1.1  valor unitário total do item; 

 6.1.2  Descrição  do  objeto,  contendo  as  informações  similares  à  especificação 
 do Termo de Referência 

 6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 6.3.  Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos 
 previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que  incidam  direta 
 ou indiretamente na prestação dos serviços; 

 6.3.1  A  Contratada  deverá  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual 
 equívoco  no  dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua  proposta, 
 inclusive  quanto  aos  custos  variáveis  decorrentes  de  fatores  futuros  e 
 incertos,  devendo  complementá-los,  caso  o  previsto  inicialmente  em  sua 
 proposta  não  seja  satisfatório  para  o  atendimento  do  objeto  da  licitação, 
 exceto  quando  ocorrer  algum  dos  eventos  arrolados  nos  incisos  do  §1°  do 
 artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 
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 6.3.2  Caso  o  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos  quantitativos  se 
 revele  superior  às  necessidades  da  contratante,  a  Administração  deverá 
 efetuar  o  pagamento  seguindo  estritamente  as  regras  contratuais  de 
 faturamento  dos  serviços  demandados  e  executados,  concomitantemente 
 com  a  realização,  se  necessário  e  cabível,  de  adequação  contratual  do 
 quantitativo  necessário,  com  base  na  alínea  "b"  do  inciso  I  do  art.  65  da 
 Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017. 

 6.4.  A  apresentação  das  propostas  implica  obrigatoriedade  do  cumprimento  das 
 disposições  nelas  contidas,  em  conformidade  com  o  que  dispõe  o  Termo  de  Referência, 
 assumindo  o  proponente  o  compromisso  de  executar  os  serviços  nos  seus  termos,  bem 
 como  de  fornecer  os  materiais,  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  em 
 quantidades  e  qualidades  adequadas  à  perfeita  execução  contratual,  promovendo,  quando 
 requerido, sua substituição. 

 6.5.  Os  preços  ofertados,  tanto  na  proposta  inicial,  quanto  na  etapa  de  lances,  serão  de 
 exclusiva  responsabilidade  do  licitante,  não  lhe  assistindo  o  direito  de  pleitear  qualquer 
 alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 6.6.  O  prazo  de  validade  da  proposta  não  será  inferior  a  90  (noventa)  dias  ,  a  contar  da 
 data de sua apresentação. 

 6.7.  Os  licitantes  devem  respeitar  os  preços  máximos  estabelecidos  nas  normas  de 
 regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

 6.7.1  O  descumprimento  das  regras  supramencionadas  pela  Administração  por 
 parte  dos  contratados  pode  ensejar  a  responsabilização  pelo  Tribunal  de 
 Contas  da  União  e,  após  o  devido  processo  legal,  gerar  as  seguintes 
 consequências:  assinatura  de  prazo  para  a  adoção  das  medidas  necessárias 
 ao  exato  cumprimento  da  lei,  nos  termos  do  art.  71,  inciso  IX,  da 
 Constituição;  ou  condenação  dos  agentes  públicos  responsáveis  e  da 
 empresa  contratada  ao  pagamento  dos  prejuízos  ao  erário,  caso  verificada 
 a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato 

 7.  DA  ABERTURA  DA  SESSÃO,  CLASSIFICAÇÃO  DAS  PROPOSTAS  E 
 FORMULAÇÃO DE LANCES 

 7.1.  A  abertura  da  presente  licitação  dar-se-á  em  sessão  pública,  por  meio  de  sistema 
 eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 7.2.  O  Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando  desde  logo  aquelas 
 que  não  estejam  em  conformidade  com  os  requisitos  estabelecidos  neste  Edital, 
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 contenham  vícios  insanáveis,  ilegalidades,  ou  não  apresentem  as  especificações 
 exigidas no Termo de Referência. 

 7.2.1  Também será desclassificada a proposta que  identifique  o licitante. 

 7.2.2  A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema, 
 com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 7.2.3  A  não  desclassificação  da  proposta  não  impede  o  seu  julgamento 
 definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 7.3.  O  sistema  ordenará  automaticamente  as  propostas  classificadas,  sendo  que  somente  estas 
 participarão da fase de lances. 

 7.4.  O  sistema  disponibilizará  campo  próprio  para  troca  de  mensagens  entre  o  Pregoeiro  e  os 
 licitantes. 

 7.5.  Iniciada  a  etapa  competitiva,  os  licitantes  deverão  encaminhar  lances  exclusivamente  por 
 meio  de  sistema  eletrônico,  sendo  imediatamente  informados  do  seu  recebimento  e  do 
 valor consignado no registro. 

 7.5.1  O lance deverá ser ofertado pelo percentual de desconto. 

 7.6.  Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando  o  horário  fixado  para 
 abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 7.7.  O  licitante  somente  poderá  oferecer  lance  de  valor  inferior  ou  percentual  de  desconto 
 superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 7.8.  O  intervalo  mínimo  de  diferença  de  valores  ou  percentuais  entre  os  lances,  que  incidirá 
 tanto  em  relação  aos  lances  intermediários  quanto  em  relação  à  proposta  que  cobrir  a 
 melhor oferta deverá ser de 0,01% (um centésimo por cento). 

 7.9.  Será  adotado  para  o  envio  de  lances  no  pregão  eletrônico  o  modo  de  disputa  “aberto”,  em 
 que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 7.10.  A  etapa  de  lances  da  sessão  pública  terá  duração  de  dez  minutos  e,  após  isso,  será 
 prorrogada  automaticamente  pelo  sistema  quando  houver  lance  ofertado  nos  últimos  dois 
 minutos do período de duração da sessão pública. 

 7.11.  A  prorrogação  automática  da  etapa  de  lances,  de  que  trata  o  item  anterior,  será  de  dois 
 minutos  e  ocorrerá  sucessivamente  sempre  que  houver  lances  enviados  nesse  período  de 
 prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 7.12.  Não  havendo  novos  lances  na  forma  estabelecida  nos  itens  anteriores,  a  sessão  pública 
 encerrar-se-á automaticamente. 
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 7.13.  Encerrada  a  fase  competitiva  sem  que  haja  a  prorrogação  automática  pelo  sistema, 
 poderá  o  pregoeiro,  assessorado  pela  equipe  de  apoio,  justificadamente,  admitir  o  reinício 
 da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 7.14.  Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo  valor,  prevalecendo  aquele  que  for 
 recebido e registrado em primeiro lugar. 

 7.15.  Durante  o  transcurso  da  sessão  pública,  os  licitantes  serão  informados,  em  tempo  real, 
 do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 7.16.  No  caso  de  desconexão  com  o  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa  competitiva  do  Pregão, 
 o  sistema  eletrônico  poderá  permanecer  acessível  aos  licitantes  para  a  recepção  dos 
 lances. 

 7.17.  Quando  a  desconexão  do  sistema  eletrônico  para  o  pregoeiro  persistir  por  tempo 
 superior  a  dez  minutos,  a  sessão  pública  será  suspensa  e  reiniciada  somente  após 
 decorridas  vinte  e  quatro  horas  da  comunicação  do  fato  pelo  Pregoeiro  aos  participantes, 
 no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 7.18.  O  critério  de  julgamento  adotado  será  o  maior  desconto,  conforme  definido  neste 
 Edital e seus anexos. 

 7.19.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 7.20.  Em  relação  a  itens  não  exclusivos  para  participação  de  microempresas  e  empresas  de 
 pequeno  porte,  uma  vez  encerrada  a  etapa  de  lances,  será  efetivada  a  verificação 
 automática,  junto  à  Receita  Federal,  do  porte  da  entidade  empresarial.  O  sistema 
 identificará  em  coluna  própria  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte 
 participantes,  procedendo  à  comparação  com  os  valores  da  primeira  colocada,  se  esta  for 
 empresa  de  maior  porte,  assim  como  das  demais  classificadas,  para  o  fim  de  aplicar-se  o 
 disposto  nos  arts.  44  e  45  da  LC  nº  123,  de  2006,  regulamentada  pelo  Decreto  nº  8.538, 
 de 2015. 

 7.21.  Nessas  condições,  as  propostas  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  se 
 encontrarem  na  faixa  de  até  5%  (cinco  por  cento)  acima  da  melhor  proposta  ou  melhor 
 lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 7.22.  A  melhor  classificada  nos  termos  do  item  anterior  terá  o  direito  de  encaminhar  uma 
 última  oferta  para  desempate,  obrigatoriamente  em  valor  inferior  ao  da  primeira 
 colocada,  no  prazo  de  5  (cinco)  minutos  controlados  pelo  sistema,  contados  após  a 
 comunicação automática para tanto. 

 7.23.  Caso  a  microempresa  ou  a  empresa  de  pequeno  porte  melhor  classificada  desista  ou 
 não  se  manifeste  no  prazo  estabelecido,  serão  convocadas  as  demais  licitantes 
 microempresa  e  empresa  de  pequeno  porte  que  se  encontrem  naquele  intervalo  de  5% 
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 (cinco  por  cento),  na  ordem  de  classificação,  para  o  exercício  do  mesmo  direito,  no  prazo 
 estabelecido no subitem anterior. 

 7.24.  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e  empresas  de 
 pequeno  porte  que  se  encontrem  nos  intervalos  estabelecidos  nos  subitens  anteriores,  será 
 realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que  primeiro  poderá  apresentar 
 melhor oferta. 

 7.25.  Só  poderá  haver  empate  entre  propostas  iguais  (não  seguidas  de  lances),  ou  entre 
 lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 7.26.  Havendo  eventual  empate  entre  propostas  ou  lances,  o  critério  de  desempate  será 
 aquele  previsto  no  art.  3º,  §  2º,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  assegurando-se  a  preferência, 
 sucessivamente, ao objeto executado: 

 7.26.1  por empresas brasileiras; 

 7.26.2  por  empresas  que  invistam  em  pesquisa  e  no  desenvolvimento  de 
 tecnologia no País; 

 7.26.3  por  empresas  que  comprovem  cumprimento  de  reserva  de  cargos 
 prevista  em  lei  para  pessoa  com  deficiência  ou  para  reabilitado  da 
 Previdência  Social  e  que  atendam  às  regras  de  acessibilidade  previstas  na 
 legislação. 

 7.27.  Persistindo  o  empate,  a  proposta  vencedora  será  sorteada  pelo  sistema  eletrônico 
 dentre as propostas ou os lances empatados. 

 7.28.  Encerrada  a  etapa  de  envio  de  lances  da  sessão  pública,  o  pregoeiro  deverá 
 encaminhar,  pelo  sistema  eletrônico,  contraproposta  ao  licitante  que  tenha  apresentado  o 
 melhor  preço,  para  que  seja  obtida  melhor  proposta,  vedada  a  negociação  em  condições 
 diferentes das previstas neste Edital. 

 7.28.1  A  negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,  podendo  ser 
 acompanhada pelos demais licitantes. 

 7.28.2  O  pregoeiro  solicitará  ao  licitante  melhor  classificado  que,  no  prazo  de 
 02  (duas)  horas,  envie  a  proposta  adequada  ao  último  lance  ofertado  após 
 a  negociação  realizada,  acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos 
 complementares,  quando  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos 
 neste Edital e já apresentados. 

 7.28.3  É  facultado  ao  pregoeiro  prorrogar  o  prazo  estabelecido,  a  partir  de 
 solicitação  fundamentada  feita  no  chat  pelo  licitante,  antes  de  findo  o 
 prazo. 

 7.29.  Após  a  negociação  do  preço,  o  Pregoeiro  iniciará  a  fase  de  aceitação  e  julgamento  da 
 proposta. 
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 7.9. 

 8.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 8.1  Encerrada  a  etapa  de  negociação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta  classificada  em 
 primeiro  lugar  quanto  à  adequação  ao  objeto  e  à  compatibilidade  do  preço  em  relação  ao 
 máximo  estipulado  para  contratação  neste  Edital  e  em  seus  anexos,  observado  o  disposto 
 no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

 8.2  Será  desclassificada  a  proposta  ou  o  lance  vencedor,  nos  termos  do  item  9.1  do  Anexo 
 VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que: 

 8.2.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

 8.2.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 

 8.2.3  não  apresente  as  especificações  técnicas  exigidas  pelo  Termo  de 
 Referência; 

 8.2.4  apresentar  preço  final  superior  ao  preço  máximo  fixado  (Acórdão  nº 
 1455/2018  -TCU  -  Plenário),  percentual  de  desconto  inferior  ao  mínimo  exigido, 
 ou que apresentar preço manifestamente inexequível;. 

 8.2.4.1  Quando  o  licitante  não  conseguir  comprovar  que  possui  ou  possuirá 
 recursos  suficientes  para  executar  a  contento  o  objeto,  será  considerada 
 inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

 8.2.4.1.1  for  insuficiente  para  a  cobertura  dos  custos  da  contratação, 
 apresente  preços  global  ou  unitários  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor 
 zero,  incompatíveis  com  os  preços  dos  insumos  e  salários  de  mercado, 
 acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato  convocatório  da 
 licitação  não  tenha  estabelecido  limites  mínimos,  exceto  quando  se 
 referirem  a  materiais  e  instalações  de  propriedade  do  próprio  licitante, 
 para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 8.2.4.1.2  apresentar  um  ou  mais  valores  da  proposta  de  preços  que 
 sejam  inferiores  àqueles  fixados  em  instrumentos  de  caráter  normativo 
 obrigatório,  tais  como  leis,  medidas  provisórias  e  convenções  coletivas 
 de trabalho vigentes. 

 8.3  Se  houver  indícios  de  inexequibilidade  da  proposta  de  preço,  ou  em  caso  da 
 necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderão  ser  efetuadas  diligências,  na 
 forma  do  §  3°  do  artigo  43  da  Lei  n°  8.666,  de  1993  e  a  exemplo  das  enumeradas  no  item 
 9.4  do  Anexo  VII-A  da  IN  SEGES/MP  N.  5,  de  2017,  para  que  a  empresa  comprove  a 
 exequibilidade da proposta. 
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 8.4  Quando  o  licitante  apresentar  preço  final  inferior  a  30%  (trinta  por  cento)  da  média 
 dos  preços  ofertados  para  o  mesmo  item,  e  a  inexequibilidade  da  proposta  não  for 
 flagrante  e  evidente,  não  sendo  possível  a  sua  imediata  desclassificação,  será  obrigatória  a 
 realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

 8.5  Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a 
 exequibilidade  e  a  legalidade  das  propostas,  devendo  apresentar  as  provas  ou  os  indícios 
 que fundamentam a suspeita. 

 8.5.1  Na  hipótese  de  necessidade  de  suspensão  da  sessão  pública  para  a 
 realização  de  diligências,  com  vistas  ao  saneamento  das  propostas,  a  sessão 
 pública  somente  poderá  ser  reiniciada  mediante  aviso  prévio  no  sistema  com,  no 
 mínimo,  vinte  e  quatro  horas  de  antecedência,  e  a  ocorrência  será  registrada  em 
 ata 

 8.6  O  Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital  complementar, 
 por  meio  de  funcionalidade  disponível  no  sistema,  no  prazo  mínimo  de  02  (duas)  horas, 
 sob pena de não aceitação da proposta. 

 8.6.1  É  facultado  ao  pregoeiro  prorrogar  o  prazo  estabelecido,  a  partir 
 de  solicitação  fundamentada  feita  no  chat  pelo  licitante,  antes  de 
 findo o prazo. 
 8.6.2  Dentre  os  documentos  passíveis  de  solicitação  pelo  Pregoeiro, 
 destacam-se  as  propostas  de  preços  readequadas  com  o  valor  final 
 ofertado. 

 8.3  Todos  os  dados  informados  pelo  licitante  em  sua  proposta  deverão  refletir  com 
 fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

 8.4  Erros  no  preenchimento  da  proposta  não  constituem  motivo  para  a  desclassificação.  A 
 proposta  poderá  ser  ajustada  pelo  licitante,  no  prazo  indicado  pelo  Pregoeiro,  desde  que 
 não haja majoração do preço. 

 8.4.1  O  ajuste  de  que  trata  este  dispositivo  se  limita  a  sanar  erros  ou 
 falhas que não alterem a substância das propostas; 

 8.5  Para  fins  de  análise  da  proposta  quanto  ao  cumprimento  das  especificações  do 
 objeto,  poderá  ser  colhida  a  manifestação  escrita  do  setor  requisitante  do  serviço  ou  da 
 área especializada no objeto. 

 8.6  Se  a  proposta  ou  lance  vencedor  for  desclassificado,  o  Pregoeiro  examinará  a 
 proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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 8.7  Havendo  necessidade,  o  Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  informando  no  “chat”  a 
 nova data e horário para sua continuidade. 
 8.8  Nos  itens  não  exclusivos  para  a  participação  de  microempresas  e  empresas  de 
 pequeno  porte,  sempre  que  a  proposta  não  for  aceita,  e  antes  de  o  Pregoeiro  passar  à 
 subsequente,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da  eventual  ocorrência  do  empate 
 ficto,  previsto  nos  artigos  44  e  45  da  LC  nº  123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes 
 estabelecida, se for o caso. 

 8.9.  Encerrada  a  análise  quanto  à  aceitação  da  proposta,  o  pregoeiro  verificará  a 
 habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital 

 9  DA HABILITAÇÃO 

 9.1.  Como  condição  prévia  ao  exame  da  documentação  de  habilitação  do  licitante 
 detentor  da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o 
 eventual  descumprimento  das  condições  de  participação,  especialmente  quanto  à 
 existência  de  sanção  que  impeça  a  participação  no  certame  ou  a  futura 
 contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 a) SICAF; 
 b)  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  mantido  pela 
 Controladoria-Geral da União (  www.portaldatransparencia.gov.br/ceis  ); 
 c)  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade 
 Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça 
 (  www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php  ). 
 d)  Lista  de  Inidôneos,  mantida  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  - 
 TCU(  https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0  :); 

 9.1.1.  Para  a  consulta  de  licitantes  pessoa  jurídica  poderá  haver  a  substituição 
 das  consultas  das  alíneas  “b”,  “c”  e  “d”  acima  pela  Consulta 
 Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  TCU 
 (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

 9.1.2.  A  consulta  aos  cadastros  será  realizada  em  nome  da  empresa  licitante  e 
 também  de  seu  sócio  majoritário,  por  força  do  artigo  12  da  Lei  n° 
 8.429,  de  1992,  que  prevê,  dentre  as  sanções  impostas  ao  responsável 
 pela  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa,  a  proibição  de 
 contratar  com  o  Poder  Público,  inclusive  por  intermédio  de  pessoa 
 jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 9.1.2.1.  Caso  conste  na  Consulta  de  Situação  do  Fornecedor  a  existência 
 de  Ocorrências  Impeditivas  Indiretas,  o  gestor  diligenciará  para 
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 verificar  se  houve  fraude  por  parte  das  empresas  apontadas  no 
 Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 9.1.2.1.1.  A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos 
 vínculos  societários,  linhas  de  fornecimento  similares, 
 dentre outros. 

 9.1.2.1.2.  O  licitante  será  convocado  para  manifestação 
 previamente à sua desclassificação. 

 9.1.3.  Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante 
 inabilitado, por falta de condição de participação. 

 9.1.4.  No  caso  de  inabilitação,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da  eventual 
 ocorrência  do  empate  ficto,  previsto  nos  arts.  44  e  45  da  Lei  Complementar  nº 
 123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes  estabelecida  para  aceitação  da 
 proposta subsequente. 

 9.2.  Caso  atendidas  as  condições  de  participação,  a  habilitação  dos  licitantes  será 
 verificada  por  meio  do  SICAF,  nos  documentos  por  ele  abrangidos,  em  relação  à 
 habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  à  qualificação 
 econômico-financeira  e  habilitação  técnica,  conforme  o  disposto  na  Instrução 
 Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

 9.2.1.  O  interessado,  para  efeitos  de  habilitação  prevista  na  Instrução 
 Normativa  SEGES/MP  nº  03,  de  2018  mediante  utilização  do  sistema, 
 deverá  atender  às  condições  exigidas  no  cadastramento  no  SICAF  até  o 
 terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

 9.2.2.  É  dever  do  licitante  atualizar  previamente  as  comprovações  constantes 
 do  SICAF  para  que  estejam  vigentes  na  data  da  abertura  da  sessão 
 pública,  ou  encaminhar,  em  conjunto  com  a  apresentação  da  proposta, 
 a respectiva documentação atualizada. 

 9.2.3.  O  descumprimento  do  subitem  acima  implicará  a  inabilitação  do 
 licitante,  exceto  se  a  consulta  aos  sítios  eletrônicos  oficiais  emissores 
 de  certidões  feita  pelo  Pregoeiro  lograr  êxito  em  encontrar  a(s) 
 certidão(ões)  válida(s),  conforme  art.  43,  §3º,  do  Decreto  10.024,  de 
 2019. 

 9.3.  Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares, 
 necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já  apresentados, o 
 licitante  será  convocado  a  encaminhá-los,  em  formato  digital,  via  sistema,  no 
 prazo mínimo de  02 (duas)  horas, sob pena de inabilitação. 
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 9.4.  Somente  haverá  a  necessidade  de  comprovação  do  preenchimento  de  requisitos 
 mediante  apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais  quando  houver 
 dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 9.5.  Não  serão  aceitos  documentos  de  habilitação  com  indicação  de  CNPJ/CPF 
 diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 9.6.  Se  o  licitante  for  a  matriz,  todos  os  documentos  deverão  estar  em  nome  da 
 matriz,  e  se  o  licitante  for  a  filial,  todos  os  documentos  deverão  estar  em  nome 
 da  filial,  exceto  para  atestados  de  capacidade  técnica,  e  no  caso  daqueles 
 documentos  que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente,  forem  emitidos 
 somente em nome da matriz. 

 9.6.1.  Serão  aceitos  registros  de  CNPJ  de  licitante  matriz  e  filial  com 
 diferenças  de  números  de  documentos  pertinentes  ao  CND  e  ao 
 CRF/FGTS,  quando  for  comprovada  a  centralização  do  recolhimento 
 dessas contribuições. 

 9.7.  Ressalvado  o  disposto  no  item  5.3,  os  licitantes  deverão  encaminhar,  nos  termos 
 deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação. 

 9.8.  Habilitação jurídica: 

 9.8.1.  No  caso  de  empresário  individual,  inscrição  no  Registro  Público  de 
 Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 9.8.2.  Em  se  tratando  de  Microempreendedor  Individual  –  MEI:  Certificado  da 
 Condição  de  Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará 
 condicionada  à  verificação  da  autenticidade  no  sítio 
 www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 9.8.3.  No  caso  de  sociedade  empresária  ou  empresa  individual  de 
 responsabilidade  limitada  -  EIRELI:  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social 
 em  vigor,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial  da  respectiva  sede, 
 acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 9.8.4.  inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  onde  opera,  com 
 averbação  no  Registro  onde  tem  sede  a  matriz,  no  caso  de  ser  o  participante 
 sucursal, filial ou agência; 

 9.8.5.  No  caso  de  sociedade  simples:  inscrição  do  ato  constitutivo  no  Registro 
 Civil  das  Pessoas  Jurídicas  do  local  de  sua  sede,  acompanhada  de  prova  da 
 indicação dos seus administradores; 
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 9.8.6.  decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  sociedade  empresária  estrangeira 
 em funcionamento no País; 

 9.8.7.  Os  documentos  acima  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as  alterações 
 ou da consolidação respectiva. 

 9.9.  Regularidade fiscal e trabalhista: 

 9.9.1.  prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  ou  no 
 Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

 9.9.2.  prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante 
 apresentação  de  certidão  expedida  conjuntamente  pela  Secretaria  da  Receita 
 Federal  do  Brasil  (RFB)  e  pela  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN), 
 referente  a  todos  os  créditos  tributários  federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União  (DAU) 
 por  elas  administrados,  inclusive  aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  nos 
 termos  da  Portaria  Conjunta  nº  1.751,  de  02/10/2014,  do  Secretário  da  Receita 
 Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 9.9.3.  prova  de  regularidade  com  o  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço 
 (FGTS); 

 9.9.4.  prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do 
 Trabalho,  mediante  a  apresentação  de  certidão  negativa  ou  positiva  com  efeito  de 
 negativa,  nos  termos  do  Título  VII-A  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho, 
 aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 9.9.5.  prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  municipal,  relativo  ao 
 domicílio  ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível 
 com o objeto contratual; 

 9.9.6.  prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do 
 licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 9.9.7.  Caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  municipais 
 relacionados  ao  objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  a 
 apresentação  de  declaração  da  Fazenda  Municipal  do  seu  domicílio  ou  sede,  ou 
 outra equivalente, na forma da lei; 

 9.10.  Qualificação Econômico-Financeira: 

 9.10.1.  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social, 
 já  exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem  a  boa  situação 
 financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços 
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 provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais  quando  encerrado  há 
 mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 9.10.1.1.  no  caso  de  empresa  constituída  no  exercício  social 
 vigente,  admite-se  a  apresentação  de  balanço  patrimonial  e 
 demonstrações  contábeis  referentes  ao  período  de  existência  da 
 sociedade; 

 9.10.1.2.  é  admissível  o  balanço  intermediário,  se  decorrer  de  lei  ou 
 contrato/estatuto social. 

 9.10.2.  comprovação  da  boa  situação  financeira  da  empresa  mediante  obtenção  de 
 índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC), 
 superiores a 1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 LG = 

 Ativo Circulante + Realizável a Longo 
 Prazo 

 Passivo Circulante + Passivo Não 
 Circulante 

 SG = 
 Ativo Total 

 Passivo Circulante + Passivo Não 
 Circulante 

 LC = 
 Ativo Circulante 

 Passivo Circulante 

 9.10.3.  As  empresas  que  apresentarem  resultado  inferior  ou  igual  a  1(um)  em 
 qualquer  dos  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e 
 Liquidez  Corrente  (LC),  deverão  comprovar  patrimônio  líquido  de 
 10%  (dez  por  cento)  do  valor  total  estimado  da  contratação  ou  do  item 
 pertinente. 

 9.11.  Qualificação Técnica: 

 9.11.1.  Comprovação  de  aptidão  para  a  prestação  dos  serviços  em 
 características,  quantidades  e  prazos  compatíveis  com  o  objeto  desta 
 licitação,  ou  com  o  item  pertinente,  mediante  a  apresentação  de 
 atestado(s)  fornecido(s)  por  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou 
 privado. 
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 9.11.1.1.  Para  fins  da  comprovação  de  que  trata  este  subitem,  os 
 atestados  deverão  dizer  respeito  a  serviços  executados  com  as 
 seguintes características mínimas: 

 9.11.1.1.1.  Possuir  experiência  comprovada  de  pelo  menos  01  (um) 
 ano  na  prestação  de  serviços  compatíveis  com  o  objeto 
 da  presente  licitação,  sendo  aceito  o  somatório  de 
 atestados  de  períodos  diferentes,  não  havendo 
 obrigatoriedade  de  o  período  de  1  (um)  ano  ser 
 ininterrupto,  conforme  item  10.7.1  do  Anexo  VII-A  da 
 IN SEGES/MPDG nº 05/2017. 

 9.11.2.  Os  atestados  deverão  referir-se  a  serviços  prestados  no  âmbito  de  sua 
 atividade  econômica  principal  ou  secundária  especificadas  no  contrato 
 social vigente; 

 9.11.3.  Somente  serão  aceitos  atestados  expedidos  após  a  conclusão  do 
 contrato  ou  se  decorrido,  pelo  menos,  um  ano  do  início  de  sua 
 execução,  exceto  se  firmado  para  ser  executado  em  prazo  inferior, 
 conforme item 10.8 do Anexo VIIA da IN SEGES/MP n. 5, de 2017. 

 9.11.4.  O  licitante  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à 
 comprovação  da  legitimidade  dos  atestados  apresentados, 
 apresentando,  dentre  outros  documentos,  cópia  do  contrato  que  deu 
 suporte  à  contratação,  endereço  atual  da  contratante  e  local  em  que 
 foram  prestados  os  serviços,  consoante  o  disposto  no  item  10.10  do 
 Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 9.11.5.  Os  atestados  de  capacidade  técnica  podem  ser  apresentados  em  nome 
 da matriz ou da filial da empresa licitante.; 

 9.12.  O  licitante  enquadrado  como  microempreendedor  individual  que  pretenda  auferir 
 os  benefícios  do  tratamento  diferenciado  previstos  na  Lei  Complementar  n.  123,  de  2006, 
 estará  dispensado  da  prova  de  inscrição  nos  cadastros  de  contribuintes  estadual  e 
 municipal. 

 9.13.  A  existência  de  restrição  relativamente  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista  não 
 impede  que  a  licitante  qualificada  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  seja 
 declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 9.13.1.  A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento  imediatamente 
 posterior à fase de habilitação. 

 9.14.  Caso  a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  licitante  qualificada  como 
 microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade  cooperativa  equiparada,  e  uma 
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 vez  constatada  a  existência  de  alguma  restrição  no  que  tange  à  regularidade  fiscal  e 
 trabalhista,  a  mesma  será  convocada  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  após  a 
 declaração  do  vencedor,  comprovar  a  regularização.  O  prazo  poderá  ser  prorrogado  por 
 igual  período,  a  critério  da  administração  pública,  quando  requerida  pelo  licitante, 
 mediante apresentação de justificativa. 

 9.15.  A  não-regularização  fiscal  e  trabalhista  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior 
 acarretará  a  inabilitação  do  licitante,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  neste  Edital, 
 sendo  facultada  a  convocação  dos  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação.  Se, 
 na  ordem  de  classificação,  seguir-se  outra  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou 
 sociedade  cooperativa  com  alguma  restrição  na  documentação  fiscal  e  trabalhista,  será 
 concedido o mesmo prazo para regularização. 

 9.16.  Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o 
 Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  informando  no  “chat”  a  nova  data  e  horário  para  sua 
 continuidade. 

 9.17.  Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua  habilitação,  seja  por  não 
 apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos  para  tanto,  ou  apresentá-los  em  desacordo 
 com o estabelecido neste Edital. 

 9.18.  Nos  itens  não  exclusivos  a  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  em 
 havendo  inabilitação,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da  eventual  ocorrência  do 
 empate  ficto,  previsto  nos  artigos  44  e  45  da  LC  nº  123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplina 
 antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 9.19.  Constatado  o  atendimento  às  exigências  de  habilitação  fixadas  no  Edital,  o 
 licitante será declarado vencedor. 

 10  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 10.1.  A  proposta  final  do  licitante  declarado  vencedor  deverá  ser  encaminhada  no  prazo 
 de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 10.1.1.  ser  redigida  em  língua  portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em  uma 
 via,  sem  emendas,  rasuras,  entrelinhas  ou  ressalvas,  devendo  a  última 
 folha ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 

 10.1.2.  conter  a  indicação  do  banco,  número  da  conta  e  agência  do  licitante 
 vencedor, para fins de pagamento. 
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 10.2.  A  proposta  final  deverá  ser  documentada  nos  autos  e  será  levada  em 
 consideração  no  decorrer  da  execução  do  contrato  e  aplicação  de  eventual  sanção  à 
 Contratada, se for o caso. 

 10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 10.4.  Os  preços  deverão  ser  expressos  em  moeda  corrente  nacional,  o  valor  unitário  em 
 algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 10.4.1.  Ocorrendo  divergência  entre  os  preços  unitários  e  o  preço  global, 
 prevalecerão  os  primeiros;  no  caso  de  divergência  entre  os  valores 
 numéricos  e  os  valores  expressos  por  extenso,  prevalecerão  estes 
 últimos. 

 10.5.  A  oferta  deverá  ser  firme  e  precisa,  limitada,  rigorosamente,  ao  objeto  deste 
 Edital,  sem  conter  alternativas  de  preço  ou  de  qualquer  outra  condição  que  induza  o 
 julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 10.6.  A  proposta  deverá  obedecer  aos  termos  deste  Edital  e  seus  Anexos,  não  sendo 
 considerada  aquela  que  não  corresponda  às  especificações  ali  contidas  ou  que  estabeleça 
 vínculo à proposta de outro licitante. 

 10.7.  As  propostas  que  contenham  a  descrição  do  objeto,  o  valor  e  os  documentos 
 complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 11  DOS RECURSOS 

 11.1.  Declarado  o  vencedor  e  decorrida  a  fase  de  regularização  fiscal  e  trabalhista  da 
 licitante  qualificada  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  se  for  o  caso,  será 
 concedido  o  prazo  de  no  mínimo  trinta  minutos,  para  que  qualquer  licitante  manifeste  a 
 intenção  de  recorrer,  de  forma  motivada,  isto  é,  indicando  contra  qual(is)  decisão(ões) 
 pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 11.2.  Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a  tempestividade  e  a 
 existência  de  motivação  da  intenção  de  recorrer,  para  decidir  se  admite  ou  não  o  recurso, 
 fundamentadamente. 

 11.2.1.  Nesse  momento  o  Pregoeiro  não  adentrará  no  mérito  recursal,  mas  apenas 
 verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 11.2.2.  A  falta  de  manifestação  motivada  do  licitante  quanto  à  intenção  de 
 recorrer importará a decadência desse direito. 

 11.2.3.  Uma  vez  admitido  o  recurso,  o  recorrente  terá,  a  partir  de  então,  o  prazo  de 
 três  dias  para  apresentar  as  razões,  pelo  sistema  eletrônico,  ficando  os  demais 
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 licitantes,  desde  logo,  intimados  para,  querendo,  apresentarem  contrarrazões 
 também  pelo  sistema  eletrônico,  em  outros  três  dias,  que  começarão  a  contar  do 
 término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos 
 elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 11.3.  O  acolhimento  do  recurso  invalida  tão  somente  os  atos  insuscetíveis  de 
 aproveitamento. 

 11.4.  Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados,  no 
 endereço constante neste Edital. 

 12  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

 12.1.1.  Nas  hipóteses  de  provimento  de  recurso  que  leve  à  anulação  de  atos 
 anteriores  à  realização  da  sessão  pública  precedente  ou  em  que  seja  anulada  a 
 própria  sessão  pública,  situação  em  que  serão  repetidos  os  atos  anulados  e  os  que 
 dele dependam. 

 12.1.2.  Quando  houver  erro  na  aceitação  do  preço  melhor  classificado  ou  quando 
 o  licitante  declarado  vencedor  não  assinar  o  contrato,  não  retirar  o  instrumento 
 equivalente  ou  não  comprovar  a  regularização  fiscal  e  trabalhista,  nos  termos  do 
 art.  43,  §1º  da  LC  nº  123/2006,  serão  adotados  os  procedimentos  imediatamente 
 posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 12.2.  Todos  os  licitantes  remanescentes  deverão  ser  convocados  para  acompanhar  a 
 sessão reaberta. 

 12.2.1.  A  convocação  se  dará  por  meio  do  sistema  eletrônico  (“chat”)  ou  e-mail  de 
 acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 12.2.2.  A  convocação  feita  por  e-mail  dar-se-á  de  acordo  com  os  dados  contidos 
 no  SICAF,  sendo  responsabilidade  do  licitante  manter  seus  dados  cadastrais 
 atualizados. 

 13  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 13.1.  O  objeto  da  licitação  será  adjudicado  ao  licitante  declarado  vencedor,  por  ato  do 
 Pregoeiro,  caso  não  haja  interposição  de  recurso,  ou  pela  autoridade  competente,  após  a 
 regular decisão dos recursos apresentados. 

 13.2.  Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade 
 competente homologará o procedimento licitatório. 
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 14  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 14.1  Será  exigida  a  prestação  de  garantia  na  presente  contratação,  conforme  regras 
 constantes do Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 15  DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 15.1  Após  a  homologação  da  licitação,  em  sendo  realizada  a  contratação,  será  firmado 
 Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

 15.2  O  adjudicatário  terá  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  a  partir  da  data  de 
 sua  convocação,  para  assinar  o  Termo  de  Contrato  ou  aceitar  instrumento  equivalente, 
 conforme  o  caso  (Nota  de  Empenho/Carta  Contrato/Autorização),  sob  pena  de  decair  do 
 direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 15.2.1  Alternativamente  à  convocação  para  comparecer  perante  o  órgão  ou 
 entidade  para  a  assinatura  do  Termo  de  Contrato  ou  aceite  do  instrumento 
 equivalente,  a  Administração  poderá  encaminhá-lo  para  assinatura  ou 
 aceite  da  Adjudicatária,  preferencialmente  via  SEI  -  Sistema  Eletrônico  de 
 Informações,  ou  outro  sistema  que  vier  a  substituí-lo,  para  que  seja 
 assinado  ou  aceito  e  devolvido  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  a  contar  da 
 data de seu recebimento. 

 15.2.2  O  prazo  previsto  no  subitem  anterior  poderá  ser  prorrogado,  por  igual 
 período,  por  solicitação  justificada  do  adjudicatário  e  aceita  pela 
 Administração. 

 15.3  O  Aceite  da  Nota  de  Empenho  ou  do  instrumento  equivalente,  emitida  à  empresa 
 adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 15.3.1  a  referida  Nota  está  substituindo  o  contrato,  aplicando-se  à  relação  de 
 negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

 15.3.2  a  contratada  se  vincula  à  sua  proposta  e  às  previsões  contidas  no  edital  e 
 seus anexos; 

 15.3.3  a  contratada  reconhece  que  as  hipóteses  de  rescisão  são  aquelas  previstas 
 nos  artigos  77  e  78  da  Lei  nº  8.666/93  e  reconhece  os  direitos  da 
 Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 15.4  O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 
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 15.5  Previamente  à  contratação  a  Administração  realizará  consulta  ao  SICAF  para 
 identificar  possível  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação,  no  âmbito  do 
 órgão  ou  entidade,  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  bem  como  ocorrências 
 impeditivas  indiretas,  observado  o  disposto  no  art.  29,  da  Instrução  Normativa  nº  3,  de  26 
 de  abril  de  2018,  e  nos  termos  do  art.  6º,  III,  da  Lei  nº  10.522,  de  19  de  julho  de  2002, 
 consulta prévia ao CADIN. 

 15.5.1  Nos  casos  em  que  houver  necessidade  de  assinatura  do  instrumento  de 
 contrato,  e  o  fornecedor  não  estiver  inscrito  no  SICAF,  este  deverá 
 proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

 15.5.2  Na  hipótese  de  irregularidade  do  registro  no  SICAF,  o  contratado  deverá 
 regularizar  a  sua  situação  perante  o  cadastro  no  prazo  de  até  05  (cinco) 
 dias  úteis,  sob  pena  de  aplicação  das  penalidades  previstas  no  edital  e 
 anexos. 

 15.6  Na  assinatura  do  contrato  ou  da  ata  de  registro  de  preços,  será  exigida  a 
 comprovação  das  condições  de  habilitação  consignadas  no  edital,  que  deverão  ser 
 mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

 15.7  Na  hipótese  de  o  vencedor  da  licitação  não  comprovar  as  condições  de  habilitação 
 consignadas  no  edital  ou  se  recusar  a  assinar  o  contrato  ou  a  ata  de  registro  de  preços,  a 
 Administração,  sem  prejuízo  da  aplicação  das  sanções  das  demais  cominações  legais 
 cabíveis  a  esse  licitante,  poderá  convocar  outro  licitante,  respeitada  a  ordem  de 
 classificação,  para,  após  a  comprovação  dos  requisitos  para  habilitação,  analisada  a 
 proposta  e  eventuais  documentos  complementares  e,  feita  a  negociação,  assinar  o  contrato 
 ou a ata de registro de preços. 

 16  DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

 16.1  As  regras  acerca  do  reajustamento  em  sentido  geral  do  valor  contratual  são  as 
 estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 17  DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 17.1  Os  critérios  de  recebimento  e  aceitação  do  objeto  e  de  fiscalização  estão  previstos 
 no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 18  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 18.1  As  obrigações  da  Contratante  e  da  Contratada  são  as  estabelecidas  no  Termo  de 
 Referência, anexo a este Edital. 
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 19  DO PAGAMENTO 

 19.1  As  regras  acerca  do  pagamento  são  as  estabelecidas  no  Termo  de  Referência, 
 anexo a este Edital. 

 19.1.1  É  admitida  a  cessão  de  crédito  decorrente  da  contratação  de  que  trata  este 
 Instrumento  Convocatório,  nos  termos  do  previsto  na  minuta  contratual 
 anexa a este Edital.  

 20  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 20.1  Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  o 
 licitante/adjudicatário que: 

 20.1.1  não  assinar  o  termo  de  contrato  ou  aceitar/retirar  o  instrumento 
 equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 20.1.2  não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

 20.1.3  apresentar documentação falsa; 

 20.1.4  deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 20.1.5  ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 20.1.6  não mantiver a proposta; 

 20.1.7  cometer fraude fiscal; 

 20.1.8  comportar-se de modo inidôneo; 

 20.2  As  sanções  do  item  acima  também  se  aplicam  aos  integrantes  do  cadastro  de 
 reserva,  em  pregão  para  registro  de  preços,  que,  convocados,  não  honrarem  o 
 compromisso assumido injustificadamente. 

 20.3  Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa  quanto  às 
 condições  de  participação,  quanto  ao  enquadramento  como  ME/EPP  ou  o  conluio  entre  os 
 licitantes,  em  qualquer  momento  da  licitação,  mesmo  após  o  encerramento  da  fase  de 
 lances. 

 20.4  O  licitante/adjudicatário  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  nos 
 subitens  anteriores  ficará  sujeito,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  às 
 seguintes sanções: 

 20.4.1  Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  como  aquelas  que  não 
 acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
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 20.4.2  Multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  estimado  do(s)  item(s) 
 prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

 20.4.3  Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou 
 unidade  administrativa  pela  qual  a  Administração  Pública  opera  e  atua 
 concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

 20.4.4  Impedimento  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  descredenciamento  no 
 SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

 20.4.4.1  A  Sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  prevista  neste 
 subitem  também  é  aplicável  em  quaisquer  das  hipóteses  previstas 
 como infração administrativa neste Edital. 

 20.4.5  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração 
 Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até 
 que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou 
 a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a 
 Contratante pelos prejuízos causados; 

 20.5  A  penalidade  de  multa  pode  ser  aplicada  cumulativamente  com  as  demais 
 sanções. 

 20.6  Se,  durante  o  processo  de  aplicação  de  penalidade,  houver  indícios  de  prática  de 
 infração  administrativa  tipificada  pela  Lei  nº  12.846,  de  1º  de  agosto  de  2013,  como  ato 
 lesivo  à  administração  pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do  processo  administrativo 
 necessárias  à  apuração  da  responsabilidade  da  empresa  deverão  ser  remetidas  à 
 autoridade  competente,  com  despacho  fundamentado,  para  ciência  e  decisão  sobre  a 
 eventual  instauração  de  investigação  preliminar  ou  Processo  Administrativo  de 
 Responsabilização – PAR. 

 20.7  A  apuração  e  o  julgamento  das  demais  infrações  administrativas  não  consideradas 
 como  ato  lesivo  à  Administração  Pública  nacional  ou  estrangeira  nos  termos  da  Lei  nº 
 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 20.8  O  processamento  do  PAR  não  interfere  no  seguimento  regular  dos  processos 
 administrativos  específicos  para  apuração  da  ocorrência  de  danos  e  prejuízos  à 
 Administração  Pública  Federal  resultantes  de  ato  lesivo  cometido  por  pessoa  jurídica, 
 com ou sem a participação de agente público. 

 20.9  Caso  o  valor  da  multa  não  seja  suficiente  para  cobrir  os  prejuízos  causados  pela 
 conduta  do  licitante,  a  União  ou  Entidade  poderá  cobrar  o  valor  remanescente 
 judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
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 20.10  A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo 
 administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao  licitante/adjudicatário, 
 observando-se  o  procedimento  previsto  na  Lei  nº  8.666,  de  1993,  e  subsidiariamente  na 
 Lei nº 9.784, de 1999. 

 20.11  A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a 
 gravidade  da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado 
 à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 20.12  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 20.13  As  sanções  por  atos  praticados  no  decorrer  da  contratação  estão  previstas  no 
 Termo de Referência. 

 21  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 21.1  Até  03  (três)  dias  úteis  antes  da  data  designada  para  a  abertura  da  sessão  pública, 
 qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

 21.2  A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail 
 simony@ufr.edu.br  . 

 21.3  Caberá  ao  Pregoeiro,  auxiliado  pelos  responsáveis  pela  elaboração  deste  Edital  e 
 seus  anexos,  decidir  sobre  a  impugnação  no  prazo  de  até  2  (dois)  dias  úteis  contados 
 da data de recebimento da impugnação. 

 21.4  Acolhida  a  impugnação,  será  definida  e  publicada  nova  data  para  a  realização  do 
 certame. 

 21.5  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório  deverão  ser 
 enviados  ao  Pregoeiro,  até  03  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  designada  para  abertura  da 
 sessão  pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico  via  internet,  no  endereço  indicado  no 
 Edital. 

 21.6  O  Pregoeiro  responderá  aos  pedidos  de  esclarecimentos  no  prazo  de  2  (dois)  dias 
 úteis,  contado  da  data  de  recebimento  do  pedido,  e  poderá  requisitar  subsídios  formais 
 aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

 21.7  As  impugnações  e  pedidos  de  esclarecimentos  não  suspendem  os  prazos  previstos 
 no certame. 

 21.7.1  A  concessão  de  efeito  suspensivo  à  impugnação  é  medida  excepcional  e 
 deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 21.8  As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo  sistema  e 
 vincularão os participantes e a Administração. 
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 22  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 22.1  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 22.2  Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a 
 realização  do  certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o 
 primeiro  dia  útil  subsequente,  no  mesmo  horário  anteriormente  estabelecido,  desde  que 
 não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

 22.3  Todas  as  referências  de  tempo  no  Edital,  no  aviso  e  durante  a  sessão  pública 
 observarão o horário de Brasília – DF. 

 22.4  No  julgamento  das  propostas  e  da  habilitação,  o  Pregoeiro  poderá  sanar  erros  ou 
 falhas  que  não  alterem  a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade 
 jurídica,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessível  a  todos, 
 atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 22.5  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 22.6  As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da 
 ampliação  da  disputa  entre  os  interessados,  desde  que  não  comprometam  o  interesse  da 
 Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 22.7  Os  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas 
 propostas  e  a  Administração  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos, 
 independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 22.8  Na  contagem  dos  prazos  estabelecidos  neste  Edital  e  seus  Anexos,  excluir-se-á  o 
 dia  do  início  e  incluir-se-á  o  do  vencimento.  Só  se  iniciam  e  vencem  os  prazos  em  dias  de 
 expediente na Administração. 

 22.9  O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  o 
 afastamento  do  licitante,  desde  que  seja  possível  o  aproveitamento  do  ato,  observados  os 
 princípios da isonomia e do interesse público. 

 22.10  Em  caso  de  divergência  entre  disposições  deste  Edital  e  de  seus  anexos  ou  demais 
 peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 22.11  O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico 
 www.gov.br/compras/pt-br/  ,  e  também  na  página  oficial  da  Universidade  Federal  de 
 Rondonópolis, no endereço eletrônico  www.ufr.edu.br/documentos  . 

 22.12  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 22.12.1  ANEXO I - Termo de Referência e seus Anexos; 

 22.12.2  ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 
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 22.12.3  ANEXO III - Modelo de Proposta de Preços. 

 Rondonópolis/MT , 25 de julho de 2022 

 Jailson José de Andrade 

 Diretor de Compras e Licitação 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS  
(Processo Administrativo n° 23853.000136/2022-06)

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gestão de 
frota, por meio de sistema informatizado via internet, para realização de manutenção preventiva e 
corretiva, aquisição de combustíveis diversos, peças, acessórios, componentes e materiais, socorro 
mecânico com guincho e lavagem/higienização, mediante uma rede de estabelecimentos credenciados 
para atender aos veículos leves e pesados, implementos e máquinas agrícolas e motores geradores de 
energia da Universidade Federal de Rondonópolis, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento e seus anexos: 

Item 
Descrição/ 

Especificação 
Unidade 

de 
Medida 

Qtd Desconto de 
Referência 

Valor  
Anual 

Estimado 

1 

Administração e gerenciamento por meio 
de sistema informatizado e integrado de 

dados e despesas com manutenção 
preventiva e corretiva de veículos leves e 

pesados, implementos e máquinas 
agrícolas, motores geradores de energia, 

incluindo peças, acessórios e 
componentes, serviços  
especializados em geral 

serviço 
(R$) 

165.000,00 1,90% R$ 161.865,00 

2 

Administração e gerenciamento por meio 
de sistema informatizado e integrado de 
dados e despesas com abastecimento, 

incluindo o fornecimento de combustíveis 
diversos, troca de óleo e de filtros 
diversos, bem como a lavagem de 

veículos leves e pesados 

serviço 
(R$) 

144.000,00 1,90% R$ 141.264,00 

 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de gestão de frota. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens encontram-se discriminados na tabela acima. 

1.4. Caso a empresa vencedora seja a mesma para ambos os itens, será formalizado apenas um contrato 
visando facilitar a condução das atividades inerentes à gestão contratual. 

1.5. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global. 

1.6. O prazo de vigência do contrato é de 12 (meses), podendo ser prorrogado por interesse das partes 
até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.  

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos 
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
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4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de serviço comum, de caráter continuado e sem fornecimento de mão de obra em regime de 
dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma 
eletrônica. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 
setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido 
decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 

4.4. As empresas potencialmente candidatas ao certame operam o abastecimento e a manutenção 
preventiva/corretiva de veículos leves ou pesados e maquinários por intermédio de rede credenciada que 
abrange todo o território nacional, prática de mercado amplamente adotada por diversos fornecedores. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

5.1. Os requisitos da contratação abrangem, além daqueles especificados no Estudo Técnico Preliminar, 
os indicados abaixo: 

5.1.1.  A Contratada deverá manter uma ampla rede de estabelecimentos credenciados 
(postos de combustíveis, oficinas, centros automotivos, borracharias, autopeças etc.), 
com abrangência em todo o território nacional, para fins de:  

5.1.1.1 Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e 
pesados e maquinários; 

5.1.1.2 Prestação de serviço de guincho com socorro mecânico (assistência 24h) em 
caso de acidente ou pane, sem franquia quilométrica;  

5.1.1.3 Prestação de serviço de limpeza e higienização de veículos leves e pesados;  
5.1.1.4 Fornecimento de peças, componentes, acessórios e demais materiais 

necessários ao perfeito funcionamento dos veículos e maquinários; 
5.1.1.5 Fornecimento de combustíveis diversos (gasolina, etanol, diesel, biodiesel etc.) 

necessários para o abastecimento dos veículos e maquinários. 

5.1.2.  Implantação de sistema informatizado via internet para administração e gerenciamento 
de frota, permitindo o acompanhamento das operações e a emissão de relatórios de 
todos os dados financeiros e operacionais realizados. 

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno 
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração 
do contrato. 

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

6.1. Para aplicação dos critérios de sustentabilidade que possuam relação com o objeto do presente 
Termo de Referência, deverão ser observadas as determinações constantes na legislação vigente, 
em especial, a Lei nº 12.305/2010, a IN MPOG/SLTI nº 01/2010, o Decreto nº 7.746/2012 e demais 
instrumentos correlatos. 

6.2. A Contratada deverá priorizar o cadastramento de prestadores de serviço e fornecedores que 
atendam às diretrizes e procedimentos para a gestão dos resíduos sólidos estabelecidos na Lei nº 
12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e na Resolução nº 362, de 23/06/2005, do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), obedecendo aos seguintes procedimentos:  

6.2.1 Recolher corretamente o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em 
recipientes adequados, de modo a não contaminar o meio ambiente, e adotar medidas 
necessárias para evitar que venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, 
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solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, 
incisos I e II, da Resolução CONAMA n°362, de 23/06/2005; 

6.2.2 Efetuar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado através de empresa coletora 
devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente 
a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação 
de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final ambientalmente 
adequada, conforme artigo 18, inciso III e parágrafo 2°, da Resolução CONAMA n° 362, de 
23/06/2005;  

6.2.3 Em caso de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, dar-lhe a destinação final 
ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, 
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n°362, de 23/06/2005.  

6.2.4 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; e 4.9.15. Prever a destinação ambiental adequada das 
pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, 
de 30 de junho de 1999. 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. Os serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva ou corretiva de veículos 
leves e pesados, implementos e máquinas agrícolas, motores geradores de energia e maquinários 
diversos, seguirá a seguinte sistemática: 

7.1.1.  A Contratada deverá disponibilizar, em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato, 
o software para gerenciamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, que 
deverá compreender:  

7.1.1.1 Fornecimento de relatórios gerenciais de controle das despesas de 
manutenção, contendo dados das peças, acessórios fornecidos e da mão de 
obra utilizada, custos, identificação do veículo, do condutor, a data e horário da 
transação; 

7.1.1.2 Extração de dados dos relatórios emitidos através dos softwares Libre Office 
Calc e Excel;  

7.1.1.3 Rede de estabelecimentos credenciados, com abrangência nacional, para 
realização dos serviços de manutenção, devendo estar equipados para aceitar 
transações dos usuários do sistema; 

7.1.1.4 Identificação dos serviços que cada credenciado está capacitado a executar 
através de cadastro de especialidades, assim como históricos de manutenção 
para auxiliar futuras negociações;  

7.1.1.5 Controle de garantia de peças e mão-de-obra, alertando para esta garantia e 
informando o item e a oficina que devem atender a esta garantia. 

7.1.2.  O atendimento dos serviços de manutenção bem como o fornecimento de materiais 
deverá ocorrer por meio de rede de estabelecimentos credenciados e disponibilizados 
pela Contratada, em horário comercial, nas quantidades estabelecidas pela 
Contratante. 

7.1.3.  A Contratada deverá disponibilizar serviços de socorro mecânico e de reboque por 
guincho, caso algum dos veículos da Contratante não tenha condições de trafegar;  

7.1.3.1 Esse serviço será prestado em regime de plantão de 24 horas, sete dias por 
semana, devendo ser disponibilizado número de telefone para chamados 
diretos fora do horário normal de expediente, sem qualquer ônus para a 
Contratante. 

7.1.4.  A cada necessidade de serviço, o fiscal do contrato ou servidor designado pela 
Contratante efetuará a abertura de chamado (orçamento) à Contratada, por meio de um 
estabelecimento credenciado, que deverá apresentar orçamento de forma detalhada, 
abrangendo o código, nome/descrição, marca e quantidade de peças, número de horas 
e descrição dos serviços a serem executados, tempo padrão para realização do serviço, 
bem como a quantidade de quilômetros necessários para o transporte do veículo 
(quando utilizado serviço de guincho), incluindo a garantia das peças e serviços.   
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7.1.5. A Contratada através de seus estabelecimentos credenciados fornecerá o primeiro 
orçamento on-line em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação; 

7.1.6.  A Contratada é responsável por apresentar através do sistema informatizado outros 02 (dois) 
orçamentos, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após o recebimento do primeiro orçamento, 
devendo efetuar as negociações junto à rede credenciada de estabelecimentos, o 
acompanhamento dos prazos e execução dos serviços pela credenciada, além das consultas 
de preços de mercado de peças, serviços e tempo padrão, que devem, obrigatoriamente ser 
apresentadas para os fiscais. 

7.1.6.1 Caso o veículo esteja em trânsito ou em situações emergenciais, a Contratante 
poderá dispensar a apresentação de mais de um orçamento, desde que previamente 
justificado no sistema. 

7.1.7.  Cabe à Contratada efetuar as tratativas para obtenção de melhores resultados, devendo 
fazer as pesquisas de conformidade contratual de preço de peças/materiais/acessórios, 
de hora de mão de obra e de tempo padrão, buscando o menor preço e as melhores 
condições para execução do orçamento proposto, atentando-se para o disposto no 
subitem a seguir: 

7.1.7.1 A Contratada deve garantir que os preços cobrados pela rede credenciada 
terão como limite máximo os praticados nas autorizadas dos veículos e/ou com 
os valores médios praticados no mercado, o que for mais vantajoso para a 
Contratante, tomando como base de referência de preços máximos as tabelas 
oficiais de tempos padrão de reparos (tabela tempária) para os serviços de mão 
de obra e a tabela oficial de preços de peças e acessórios novos e genuínos, 
emitida pelos fabricantes; 

7.1.8.  Sempre que julgar necessário a Contratante poderá indicar outros estabelecimentos, a 
seu critério, para complementar as cotações apresentadas, ou solicitar que a 
Contratada o faça visando a obtenção dos melhores preços e condições.  

7.1.9.  A Contratante poderá recusar os orçamentos, pedir sua revisão, inclusão de itens ou 
aceitá-los parcialmente, comprometendo-se a Contratada e sua rede credenciada a 
executar ou fornecer o que for aprovado em todo ou em parte, tendo a Contratada o 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da rejeição, para incluir, refazer 
ou corrigir os serviços não aceitos.  

7.1.10. Os orçamentos apresentados pelas credenciadas da Contratada terão validade 
mínima de 10 (dez) dias corridos, período durante o qual não poderá alterar os preços 
das peças e serviços orçados, independente de flutuações do mercado e da data em 
que a Contratante autorizar a execução dos serviços. 

7.1.11.  Havendo alteração nos preços praticados pelas montadoras, caberá à Contratada 
atualizá-los nos sistemas contratados ou fornecer à Contratante as novas tabelas de 
preços atualizadas. 

7.1.12.  Os serviços e/ou aquisição de peças somente serão executados mediante prévia 
autorização da Contratante efetuada por meio de sistema informatizado disponibilizado 
pela Contratada 

7.1.11.1 O orçamento escolhido será sempre aquele que contiver o menor valor e/ou 
proposta mais vantajosa para a Administração. 

7.1.13. O estabelecimento credenciado somente poderá emitir notas fiscais após aprovação 
do serviço executado, pela Contratante, e essa aprovação não poderá ser feita por 
processo automático do sistema da Contratada. 

7.1.14. É prerrogativa do fiscal do contrato rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o presente Termo de Referência. 

7.1.15. Poderão ser trocadas todas as peças que compõem o veículo, inclusive de seus 
acessórios, desde que o orçamento não ultrapasse a importância de 50% (cinquenta 
por cento) do valor de mercado do veículo, conforme tabela FIPE. 

7.1.16. A Contratada através da rede/estabelecimento credenciado se compromete a 
devolver à Contratante as peças substituídas e/ou inutilizadas na embalagem da nova 
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peça adquirida, devidamente protegidas de qualquer vazamento de óleo, assim que o 
serviço for executado, e, antes da efetivação do pagamento daquele serviço.

7.2. Os serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de veículos leves e pesados e 
dos maquinários, seguirá a seguinte sistemática: 

7.2.1 A Contratada deverá fornecer, sem nenhum ônus à Contratante, cartões magnéticos 
individuais para cada um dos veículos e maquinários relacionados no item 8.1 do 
presente instrumento, bem com outros que porventura venham a ser incluídos pela 
instituição. Será dispensado o fornecimento do cartão, caso a Contratada disponha 
de sistema similar que atenda às exigências do edital. Os serviços a serem atendidos 
compreendem:  
7.2.1.1 Abastecimento de combustíveis gasolina, etanol, diesel, biodiesel e 

derivados, bem como qualquer outro tipo de combustível necessário ao 
perfeito abastecimento do veículo; 

7.2.1.2 Troca de óleo para motor, câmbio e diferencial, óleo de freio, líquido de 
arrefecimento e qualquer outro item relacionado que seja necessário para o 
perfeito funcionamento do veículo; 

7.2.1.3 Troca de filtros automotivos como: ar, lubrificantes, hidráulicos, combustíveis 
e higienização de ar condicionado, e qualquer outro item relacionado que seja 
necessário para o perfeito funcionamento do veículo; 

7.2.1.4 Lavagem simples e completa em veículos leves e pesados. 
7.2.2 A utilização dos cartões magnéticos se dará através do uso de senha individual para 

cada veículo, de forma que o responsável por seu abastecimento seja identificado. 
7.2.3 Os cartões deverão ser entregues na Diretoria de Manutenção e 

Transporte/PROINFRA, Avenida dos Estudantes, 5055, Cidade Universitária, 
Rondonópolis/MT, CEP: 78736-900, no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da 
assinatura do Contrato. 

7.2.4 A critério da Contratante, de acordo com a necessidade, poderá ser solicitado à 
Contratada novos cartões não vinculados, não recaindo sobre essa solicitação 
qualquer ônus para a Administração. 

7.2.5 A Contratada deverá garantir o abastecimento dos veículos mesmo quando o sistema 
 

7.2.6 A Contratante poderá estabelecer para cada veículo da sua frota um limite de 
utilização do cartão para o abastecimento, o qual não poderá ser ultrapassado sem 
que a Contratante autorize previamente no sistema. Os atendimentos realizados pela 
rede credenciada sem a devida cobertura de crédito serão de total responsabilidade 
da Contratada.  

7.2.7 O abastecimento não poderá ser efetuado sem a posse do cartão específico do 
veículo, mesmo que o condutor esteja de posse de cartão pertencente a outro veículo 
da frota da Contratante. 

7.2.8 A Contratada deverá disponibilizar serviço de bloqueio e desbloqueio dos cartões no 
período de 24 horas para casos de perda e roubo. 

7.2.9 Para abastecimento, lubrificantes, troca de filtros dos veículos da UFR, a Contratada 
deverá atentar para as seguintes condições mínimas: 
7.2.9.1 Possuir postos credenciados em todo o Estado do Mato Grosso, com 

distância máxima de 100km entre eles; 
7.2.9.1.1 Caso não haja disponibilidade de postos na região nesse intervalo 
de distância, será admitido o atendimento por postos credenciados com 
distância de 250km entre eles. 

7.2.9.2 Credenciar postos de combustíveis localizados nas marginais das principais 
rodovias que cortam o país, permitindo o atendimento continuado para o 
veículo em viagem sem prejuízo do tempo de deslocamento.  

7.2.10 A Contratada deverá fiscalizar os serviços prestados pelos postos credenciados, 
objetivando garantir nível satisfatório de qualidade, com disponibilização de 
equipamentos, horários de atendimento, áreas suficientes para manobras 
necessárias, entre outros;  
7.2.10.1 Deverá acompanhar a divulgação de postos autuados e/ou interditados pela 

Agência Nacional do Petróleo  ANP, em relação a problemas na qualidade 
do combustível fornecido, divulgando imediatamente ao Gestor do Contrato 
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e providenciando novos credenciamentos, caso necessário, como forma de 
substituir os postos retirados, em prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis; 

7.2.11  A Contratada deverá disponibilizar, em até 10 dias úteis após a assinatura do 
contrato, o software para gerenciamento de abastecimento, compreendendo os 
seguintes aspectos:  

7.2.11.1 Registro informatizado dos dados de abastecimento disponível para 
consulta via web, contendo: data, horário, identificação do 
estabelecimento e do usuário, tipo de combustível, quantidade adquirida, 
valor unitário, valor total da operação; 

7.2.11.2 Extração de dados dos relatórios emitidos através dos softwares 
Libre Office Calc e Excel;  

7.2.11.3 Relatório de consumo de combustível (km/l), individual e geral, dos 
veículos e maquinários; 

7.2.11.4 Emissão de comprovante da transação contendo as informações a 
seguir, independente da solicitação do condutor: identificação do 
fornecedor, identificação do veículo (placa), odômetro do veículo no 
momento do abastecimento, capacidade do tanque, quantidade e tipo de 
combustível (para abastecimento), data e hora da transação, valor da 
operação.  

7.2.11.5 Rede de estabelecimentos credenciados, com abrangência nacional, 
para realização de abastecimento, troca de óleo para motor, diferencial, 
caixa de transmissão, direção hidráulica, sistema de freio e lavagem de 
veículos; 

7.2.11.6 Descritivo dos limites de crédito distribuídos aos veículos e 
maquinários previamente estabelecidos na implantação no sistema. 

7.2.12 Além do software de gerenciamento dos serviços de abastecimento, a 
Contratada deverá fornecer aplicativo que permita aos usuários identificar os 
postos credenciados, suas respectivas localizações e o saldo disponível em seu 
cartão. 

7.3. Os serviços de implantação do sistema, tanto de gerenciamento de abastecimento quanto de 
gerenciamento de manutenção, serão executados conforme as seguintes especificações: 

7.3.1 A Contratada deverá arcar com todas as despesas resultantes da implantação do sistema de 
gerenciamento eletrônico, instalações, manutenção, relatórios e outras decorrentes, bem 
como dos equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a 
solução tecnológica utilizada pela Contratada, os quais deverão ser disponibilizados, se 
necessário, para a UFR sem qualquer ônus. 

7.3.2 A implantação do sistema pela Contratada compreende: 
7.3.2.1 Planejamento da implantação e validação pela Contratante; 
7.3.2.2 Cadastramento e registro dos veículos e maquinários da Contratante; 
7.3.2.3 Cadastramento dos condutores e gestores do Sistema  
7.3.2.4 Fornecimento à Contratante dos dados cadastrais da rede de postos e 

oficinas credenciados; 
7.3.2.5 Treinamento de condutores e gestores;  

7.4. Os serviços de treinamento para utilização do sistema de gerenciamento serão executados conforme 
segue:  

7.4.1 A Contratada deverá ministrar treinamento em até dez dias úteis após a assinatura do contrato 
aos gestores e usuários indicados pela Contratante, que estarão diretamente envolvidos na 
utilização e fiscalização dos serviços; 

7.4.2 O treinamento poderá ser realizado de forma remota, não cabendo nenhum ônus adicional à 
Contratante, devendo os custos inerentes aos serviços estarem previstos pela Contratada na 
formulação de sua proposta; 

7.4.3 Quando houver alteração das funcionalidades do sistema que afetem diretamente a operação 
ou substituição de fiscais, a atualização poderá, a critério da Contratante, ser aplicado por 
meio de treinamento presencial ou ferramenta eletrônica capaz de suprir a necessidade. 

 
7.5. Durante a execução do contrato, a Contratante poderá incluir ou excluir veículos/maquinários conforme 

sua necessidade e conveniência. Caso haja diminuição no número de veículos ou maquinários, haverá 
devolução de cartões magnéticos. 
 



____________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra 
Atualização: junho/2021 

7.6. A execução dos serviços será a partir de 22 de agosto de 2022, considerando a data de término do atual 
contrato, na forma prevista neste Termo de Referência.

8. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

8.1. A demanda do órgão tem como base a relação de veículos e maquinários relacionados no 
quadro abaixo: 

 

 

 

TIPO MARCA/MODELO/TIPO COMBUSTÍVEL PLACA KM ANO IDADE 

UTILITÁRIO FORD/RANGER XLS 4X2 
DIESEL  

NLR7662 264.766 2009 13 

UTILITÁRIO GM/S-10 COLINA D 4X4 
DIESEL  

NUA0107 247.516 2010 12 

UTILITÁRIO MITSUBICH/L200 
DIESEL  

NPN7104 18.317 2014 8 

UTILITÁRIO MITSUBISHI/L200 
DIESEL  

OBJ5905 192.815 2013 9 

UTILITÁRIO TOYOTA/HILUX 4X4 SRV 
DIESEL  

QBG3034 81.028 2015 7 

CLIO RENAULT/ AUT 16VH 1.0 
FLEX 

KAH0642 170.035 2006 16 

DOBLO FIAT/DOBLO/CARGO FLEX 
FLEX 

HIG3856 50.500 2009 13 

FIESTA FORD/FIESTA 1.6 FLEX 
FLEX 

NIY3031 157.600 2007 15 

MEGANE RENAULT/MEGANE 2.0 
GASOLINA 

KAC8472 111.453 2007 15 

VAN MERCEDES BENS 
DIESEL  

JFP6792 127.802 1999 23 

MICROONIBUS M.BENZ 413CDI/SPRINTER 
DIESEL  

NJH1643 217.893 2009 13 

ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE W8 ON 
DIESEL  

KAT6883 304.675 2008 14 

ÔNIBUS M.BENZ/LO 812 
DIESEL  

JYS9513 132.924 1992 30 

ÔNIBUS M.BENZ/COMIL CAMPIONE R 
DIESEL  

KAG7603 613.820 2005 17 

ÔNIBUS MARCOPOLO/COMIL 
DIESEL  

OBD2745 52.422 2013 9 

ÔNIBUS VW/MASCA VIAMIDI 17230  
DIESEL  

NUA3966 94.009 2010 12 

ÔNIBUS AGRALE/VOLARE W9 ON 
DIESEL  

NJW8096 127.086 2009 13 

ÔNIBUS M.BENZ/364 11R 
DIESEL  

JTS2600 009657 1989 33 

CAMINHÃO AGRALE/6000 D 
DIESEL  

NJS4788 179.600 2008 14 

SANDERO RENAULT/EXP 1.6 
FLEX 

JYT9722 121.957 2009 13 
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SANDERO RENAULT/EXP 1.6 
FLEX 

NJE2142 125.208 2009 13 

SANDERO RENAULT/EXP 1.6 
FLEX 

JYT9972 137969 2009 13 

PICAPE FIAT/STRADA WORKING 1.4 
GASOLINA 

JZD6351 11107 2000 22 

TRATOR NEW HOLLAND/TL75 
DIESEL  

THR-0001 02285 2008 14 

TRATOR MASSEY FERGUSON /MF292 
DIESEL  

MFY-0006 2.207 2009 13 

GERADOR GERA POWER BRASIL/GF3-145 
DIESEL  

- - - - 

8.1.1. Esta relação pode ser alterada com a inclusão/exclusão de veículos leves e pesados, 
implementos e máquinas agrícolas, motores geradores de energia e máquinas diversas que 
venham a ser adquiridos ou que estejam sob a sua responsabilidade, sejam eles acautelados ou 
cedidos, ou que porventura sejam baixados durante a vigência do contrato. Tal fato não poderá 
onerar o percentual de desconto implementado, o valor do serviço de mão de obra e o valor das 
peças, bem como o desconto ofertado na licitação para estes itens, devendo a Contratada 
fornecer os mesmos serviços e manter as condições contratuais à data da licitação. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis; 

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas neste Termo de Referência; 

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, 
no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

9.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 
do contrato; 

9.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

9.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

9.9. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado 
da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.10. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das determinações constantes 
neste instrumento e seus anexos. 

9.11. Fiscalizar a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais objeto deste Termo de 
Referência, podendo sustar, recusar, mandar fazer, refazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja 
de acordo com as condições e exigências especificadas. 
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9.12. Acompanhar e aprovar os serviços durante sua execução pela Contratada e suas 
credenciadas. 

9.13. Prestar informações e esclarecimentos aos empregados da Contratada relativos aos serviços 
que venham a ser solicitados pela Contratante. 
9.14. Solicitar à Contratada os orçamentos para execução dos serviços e fornecimento de peças 
e/ou acessórios. 
9.15. Avaliar os orçamentos encaminhados pela Contratada. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 
todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a 
Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso 
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;  

10.3.1 A Contratada responderá, inclusive, por eventuais avarias, sinistros, infrações ou multas 
ocorridas durante o período em que o veículo ou maquinário estiver sob os cuidados de 
estabelecimentos credenciados para fins de manutenção e/ou troca de peças. 

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do 
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

10.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores  SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) 
prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à 
Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS  CRF; e 5) Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas  CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 
5/2017; 

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

10.8. Observar os critérios de sustentabilidade estabelecidos no item 6 deste Termo de Referência. 

10.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos 
à execução do empreendimento. 
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10.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 

10.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

10.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz 
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de 
Referência, no prazo determinado. 

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

10.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

10.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

10.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 
acessibilidade previstas na legislação, quando a Contratada houver se beneficiado da preferência 
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

10.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Contratante; 

10.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

10.23. Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do contrato, de modo a manter 
os veículos leves e pesados, implementos e máquinas agrícolas, motores geradores de energia e 
máquinas diversas em condições de perfeito funcionamento, mediante fornecimento de combustíveis, 
assistência técnica e realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, efetuando 
verificações, consertos e lubrificações que se fizerem necessários, bem como os demais serviços 
recomendados para uma manutenção adequada. 

10.24.  Fornecer, no prazo de até 10 dias úteis após a assinatura do contrato, aplicativo que permita 
aos usuários identificar os postos de combustíveis credenciados e, informando inclusive sua localização 
e saldo disponível para o abastecimento. 

10.25. Realizar treinamento operacional dos fiscais e usuários apontados pela Contratante para 
utilização do sistema informatizado e integrado para a gestão de abastecimento e manutenção, sem 
qualquer ônus para a Contratante. 
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10.26. Além do sistema informatizado de gerenciamento, a Contratada deverá disponibilizar em até 
15 dias úteis após a assinatura do contrato, sem nenhum custo adicional para Contratante, ferramenta 
que permita consultas on-line à tabela de preços do fabricante de cada peça desejada, que pode ser o 
Sistema Audatex/Molicar, Cilia, Orion, ou outro instrumento hábil equivalente técnico, assim como 
sistema que contenha consulta às tabelas de tempo de mão de obra padrão, pois é extremamente 
necessária para fiscalização dos orçamentos apresentados pelos estabelecimentos credenciados. 
10.27. Garantir que sua rede credenciada atenderá todas as necessidades da Contratante, sendo 
que a impossibilidade de atendimento em algum município deverá ser formalmente apresentada ao fiscal, 
que analisará as razões, que não poderão ser, simplesmente, alegação de desinteresse por parte do 
estabelecimento.  

10.28. O credenciamento de novos postos e oficinas, conforme a necessidade da Contratante 
deverá ser efetivada pela Contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da solicitação. 

10.29. Garantir que o preço praticado pela sua rede credenciada para prestação dos serviços de 
manutenção preventiva, corretiva, de garantia e os demais serviços e materiais objeto deste Termo de 
Referência, estará com valores em conformidade com a proposta apresentada, e ainda com a Tabela de 
Preço e Tabela de Tempos Padrão de Reparos adotada pelo fabricante da marca. 

10.30. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 
empregadas, sem perda de informações, podendo solicitar inclusive, a capacitação dos técnicos da 
contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

10.31. Designar um preposto para prestar, de forma ininterrupta, todos os esclarecimentos 
necessários e atender as reclamações e solicitações que porventura surgirem durante a execução do 
contrato. Esse atendimento deverá ser feito de maneira contínua, inclusive aos finais de semana, a fim 
de garantir o permanente funcionamento da frota da Contratante; 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO   

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma 
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da 
CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.2. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.3. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 
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mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

13.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 
1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

13.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único 
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, 
em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à 
Gestão do Contrato.  

13.7. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto utilizando o 
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme disposto no item 14, devendo haver 
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, caso couber. 

13.8. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação 
da prestação dos serviços.   

13.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a 
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

13.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto 
ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

13.11.  Em hipótese alguma, será admitido que a Contratada materialize a avaliação de desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços realizados.  

13.12.  A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

13.13.  Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação 
à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos 
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com 
as regras previstas neste Termo de Referência.  

13.14.  O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços.  

13.15. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

13.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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14. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 
14.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), 
disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores a 
seguir: 

a) Disponibilidade de rede credenciada; 
b) Prazo de resposta às solicitações de orçamento; 
c) Total de manutenções bem-sucedidas em relação ao total de manutenções requisitadas; 
d) Interrupção dos serviços prestados; 
e) Qualidade na execução dos serviços. 
 
 

INDICADOR 01 DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA 

Finalidade 
Verificar se a quantidade de estabelecimentos da rede 
credenciada e a abrangência estão de acordo com as exigências 
do Termo de Referência 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês 

Instrumento de medição 
Constatação a partir do sistema informatizado disponibilizado pela 
Contratada 

Forma de acompanhamento 
Verificação pelo fiscal responsável pelo contrato através de 
checklist para avaliação da qualidade dos serviços prestados 
(ANEXO II) 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo 
Comparação entre a situação atual disponível no sistema 
informatizado com as exigências do estabelecidas no Termo de 
Referência 

Início de Vigência Início da prestação dos serviços 

Faixas de ajuste no pagamento 

Sem ocorrências = 20 Pontos  
Uma ocorrência = 15 Pontos  
Duas ocorrências = 10 Pontos  
Três ou mais ocorrências = 05 Pontos 

Encaminhamento adicional para sanção administrativa Quando a soma total da pontuação for menor que 65 pontos  

 

INDICADOR 02 
PRAZO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DE 

ORÇAMENTAÇÃO 

Finalidade 
Avaliar se os prazos para orçamentação previstos no Termo de 
Referência estão sendo cumpridos 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês 

Instrumento de medição 
Constatação a partir do sistema informatizado disponibilizado pela 
Contratada. 

Forma de acompanhamento 
Verificação pelo fiscal responsável pelo contrato através de 
checklist para avaliação da qualidade dos serviços prestados 
(ANEXO II) 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo 
Comparação entre a situação atual disponível no sistema 
informatizado com as exigências do estabelecidas no Termo de 
Referência 

Início de Vigência Início da prestação dos serviços 

Faixas de ajuste no pagamento 

Sem ocorrências = 20 Pontos  
Uma ocorrência = 15 Pontos  
Duas ocorrências = 10 Pontos  
Três ou mais ocorrências = 05 Pontos 

Encaminhamento adicional para sanção administrativa Quando a soma total da pontuação for menor que 65 pontos  

 

 

INDICADOR 03 
TOTAL DE MANUTENÇÕES BEM-SUCEDIDAS EM RELAÇÃO 

AO TOTAL DE MANUTENÇÕES REQUISITADAS 

Finalidade 
Garantir a manutenção dos veículos, por meio da disponibilidade 
do sistema e das instalações dos estabelecimentos credenciados 
quando da execução contratual 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês 
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Instrumento de medição
Constatação a partir do sistema informatizado disponibilizado pela 
Contratada. 

Forma de acompanhamento 
Verificação pelo fiscal responsável pelo contrato através de 
checklist para avaliação da qualidade dos serviços prestados 
(ANEXO II) 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo 
Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês de 
referência, ou seja, quantidade de manutenções não realizadas. 

Início de Vigência Início da prestação dos serviços. 

Faixas de ajuste no pagamento 

Sem ocorrências = 20 Pontos  
Uma ocorrência = 15 Pontos  
Duas ocorrências = 10 Pontos  
Três ou mais ocorrências = 05 Pontos 

Encaminhamento adicional para sanção administrativa Quando a soma total da pontuação for menor que 65 pontos  

 

INDICADOR 04 INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Finalidade 
Garantir o pleno funcionamento dos serviços contratados com a 
menor ocorrência de indisponibilidade do sistema informatizado 

Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês 

Instrumento de medição 
Constatação formal de ocorrência pelo fiscal do contrato, por meio 
da identificação de sistema indisponível quando necessária a sua 
utilização 

Forma de acompanhamento 
Verificação pelo fiscal responsável pelo contrato através de 
checklist para avaliação da qualidade dos serviços prestados 
(ANEXO II) 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo 
Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês de 
referência, ou seja, quantidade de vezes que o sistema esteve 
indisponível quando necessária a sua utilização. 

Início de Vigência Início da prestação dos serviços. 

Faixas de ajuste no pagamento 

Sem ocorrências = 20 Pontos  
Uma ocorrência = 15 Pontos  
Duas ocorrências = 10 Pontos  
Três ou mais ocorrências = 05 Pontos 

Encaminhamento adicional para sanção administrativa Quando a soma total da pontuação for menor que 65 pontos 

 

INDICADOR 05 QUALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Finalidade Garantir que a prestação de serviços seja realizada com qualidade 
Meta a cumprir Nenhuma ocorrência no mês 

Instrumento de medição 
Constatação formal de ocorrência pelo Fiscal Técnico ou Gestor, 
conforme o caso. 

Forma de acompanhamento 
Verificação pelo fiscal responsável pelo contrato através de 
checklist para avaliação da qualidade dos serviços prestados 
(ANEXO II) 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo 
Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês de 
referência 

Início de Vigência Início da prestação dos serviços. 

Faixas de ajuste no pagamento 

Sem ocorrências = 20 Pontos  
Uma ocorrência = 18 Pontos  
Duas ocorrências = 16 Pontos  
Três ocorrências = 14 Pontos  
Quatro ocorrências = 12 Pontos  
Cinco ocorrências = 10 Pontos  
Seis ou mais ocorrências = 05 Pontos 

Encaminhamento adicional para sanção administrativa Quando a soma total da pontuação for menor que 65 pontos 

 

TABELA DE OCORRÊNCIAS PARA MEDIÇÃO DOS RESULTADOS DO INDICADOR 5 

Item Descrição 
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01
Deixar de designar, em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato e manter durante toda a sua vigência, 

preposto aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato 

02 Deixar de entregar a documentação para ateste da Nota Fiscal, em conformidade com a IN SEGES/MPDG Nº 05/2017, 
com a solicitação da fiscalização do contrato e no prazo estipulado no Termo de Referência 

03 Não emitir e/ou apresentar a Nota Fiscal, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, em até 02 (dias) dias úteis 
após a solicitação do fiscal do contrato 

04 Não atender às demandas da fiscalização, determinações formais e instruções nos prazos estabelecidos 

05 Deixar de fornecer à fiscalização quaisquer informações ou documentos referentes ao contrato no prazo estabelecido 

06 Efetuar cobrança por serviços não prestados 

07 Efetuar cobrança em desacordo com as tabelas referenciais 

08 Efetuar cobrança em desacordo com a Ordem de Serviço aprovada pela fiscalização do contrato 

09 Deixar de fornecer suporte técnico para o sistema, com atendimento em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação 
da Contratante 

10 Fornecer e instalar peças que não sejam novas, genuínas ou originais 

11 Não manter-se nas mesmas condições de Habilitação quando da fase da licitação 

12 Deixar de fornecer à rede de estabelecimentos credenciados treinamento 

13 Deixar de atender as novas demandas de credenciamento de estabelecimentos em prazo hábil 

14 
Não possibilitar, através do sistema informatizado, a emissão de relatórios de prestação de serviço que permitam a 

correta mensuração e identificação dos serviços prestados 

15 Deixar de informar à Contratada a inclusão ou supressão de algum credenciado no sistema 

14.1.1. Caso haja impedimentos para cumprimento dos prazos, a Fiscalização deverá ser 
comunicada imediatamente, por escrito, visando avaliar as medidas necessárias ao 
saneamento do problema e a não incidência de ajustes no pagamento. 

14.1.2. Todas as ocorrências deverão ser formalmente registradas para acompanhamento 
pela Fiscalização e mensuração dos resultados alcançados pelo Instrumento de 
Medição de Resultados. 

14.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:  

14.2.1 As pontuações de qualidade devem ser totalizadas para o mês de referência, 
conforme métodos apresentados nas tabelas acima. 

14.2.2 A aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará em uma pontuação 
final no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente à soma das pontuações obtidas 
para cada indicador, conforme fórmula abaixo: 
 

 
 

14.2.3 Os pagamentos devidos, relativos a cada mês de referência, devem ser ajustados 
pela pontuação total do serviço, conforme tabela e fórmula apresentadas abaixo: 
 

 

Faixas de Pontuação Pagamento Devido 

De 95 a 100 pontos 100% do valor mensal da nota fiscal 

De 90 a 94 pontos 95% do valor mensal da nota fiscal 
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De 85 a 89 pontos 90% do valor mensal da nota fiscal

De 80 a 84 pontos 80% do valor mensal da nota fiscal 

De 75 a 79 pontos 70% do valor mensal da nota fiscal 

De 70 a 74 pontos 60% do valor mensal da nota fiscal 

De 65 a 69 pontos 50% do valor mensal da nota fiscal 

Abaixo de 65 pontos 
Aplicação de demais sanções previstas em contrato, 

com abertura de processo 

 

14.2.4 As eventuais justificativas às falhas apontadas devem ser encaminhadas pela 
Contratada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.  

14.2.5 Dirimidas as dúvidas, o fiscal do contrato formaliza o fator de qualidade ajustando o 
valor da medição ao IMR obtido. Com isso se obtém o valor da fatura e se configura o 
recebimento definitivo que autoriza a Contratada a emitir a Nota Fiscal de seus 
serviços. 

14.2.6 A aplicação dos descontos referidos neste IMR não excluirá eventual aplicação das 
sanções previstas no contrato. 

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto 
contratual, nos termos abaixo.  

15.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada deverá entregar 
toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;   

15.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de 
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

15.3.1. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários. 

15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da 
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, 
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato 

15.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir 
a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
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15.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 
de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

15.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 
Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 
contrato.  

15.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

15.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega 
do último.  

15.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo 
anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como 
realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 
esgotamento do prazo. 

15.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução 
dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

15.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 
escrito, as respectivas correções;  

15.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado 
(IMR). 

15.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor 
(Lei n° 10.406, de 2002). 

15.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Termo de Referência. 

16.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a Contratante deverá comunicar a empresa para 
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.  

16.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  
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16.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

16.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

16.5.1. o prazo de validade;  

16.5.2. a data da emissão;  

16.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

16.5.4. o período de prestação dos serviços;  

16.5.5. o valor a pagar; e  

16.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

16.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da contratante. 

16.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

16.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  

16.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

16.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público 
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade 
da contratante.  



____________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra 
Atualização: junho/2021 

16.13. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, 
no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018. 

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 
em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN 
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

16.16.   Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, 
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 
mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 365 

17. REAJUSTE 

17.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data limite para a apresentação das propostas. 

17.2. Após o interregno de um ano, e mediante pedido da Contratada, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pela Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto 
n.º 1.054, de 1994):  

R = V (I  Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada 
para entrega da proposta na licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à 
Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.  

17.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
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17.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

17.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

17.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO 
 

18.1. A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de 
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade 
durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser 
renovada a cada prorrogação. 

18.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por 
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

18.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

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

18.2.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas;  

18.2.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

18.2.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

18.2.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 
não adimplidas pela contratada, quando couber. 

18.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados 
no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

18.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na 
Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

18.5. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Economia. 

18.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

18.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 
contratação.  
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18.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias úteis, contados da data em que for notificada. 

18.9. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

18.10. Será considerada extinta a garantia:  

18.10.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 
cláusulas do contrato;  

18.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, 
nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2" do item 3.1 do Anexo  
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

18.11. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante 
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

18.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
no neste Edital e no Contrato. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações 
assumidas na contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; ou 

e) cometer fraude fiscal. 

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos 
para o serviço contratado; 

ii) Multa de:  

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, 
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de inexecução total da obrigação assumida; 
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(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das 
tabelas 1 e 2, abaixo; e 

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da 
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois 
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 

iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

 
iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 
 

v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

20.3. A Sanção 
em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência. 

20.4. CONTRATADA 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

20.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 
tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 
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1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 

por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 
e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

6 
Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia; 

03 

7 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 
não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

9 
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 
01 

20.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 

20.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

20.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados.  

20.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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20.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

20.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 
do Código Civil. 

20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

20.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

20.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

20.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

20.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para 
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

21.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão 
previstos no edital. 

21.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

21.3.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado.  

21.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão 
dizer respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas: 

21.3.1.1.1. Possuir experiência comprovada de pelo menos 01 (um) ano 
na prestação de serviços compatíveis com o objeto da presente 
licitação, sendo aceito o somatório de atestados de períodos 
diferentes, não havendo obrigatoriedade de o período de 1 (um) ano 
ser ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MPDG nº 05/2017. 
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21.3.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 
vigente;  

21.3.1.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato 
ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se 
firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-
A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.   

21.3.1.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 
da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no 
item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

22.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

22.5. Valor Global: R$ 303.129,00 (trezentos e três mil cento e vinte e nove reais) 

22.6. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global. 

22.7. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

23.1. O valor máximo aceitável para a contratação, para fins de aplicação do maior desconto, será 
R$ 303.129,00 (trezentos e três mil cento e vinte e nove reais). 

24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

1.1. A dotação orçamentária da contratação será definida após a finalização do Termo de Referência e 
indicada no Edital correspondente. 

 

Rondonópolis-MT, 05 de julho de 2022.  

__________________________________ 
Marcio Venzon 

 

Anexos: 

I  Estudo Técnico Preliminar 
II  Checklist de Avaliação dos Serviços Prestados 



A Universidade Federal de Rondonópolis possui atualmente uma frota composta por 25 veículos de diversas
categorias (veículos de passeio leve, veículos de carga, micro-ônibus, ônibus etc.), além de 01 (um) motor gerador
de energia, conforme detalhado abaixo.

Quadro  1 - Demonstrativo da frota de veículos/máquinas da UFR

TIPO MARCA/MODELO/TIPO COMBUSTÍVEL PLACA KM ANO IDADE

UTILITÁRIO FORD/RANGER XLS 4X2 DIESEL NLR7662 264.766 2009 13

UTILITÁRIO GM/S-10 COLINA D 4X4 DIESEL NUA0107 247.516 2010 12

UTILITÁRIO MITSUBICH/L200 DIESEL NPN7104 18.317 2014 8

UTILITÁRIO MITSUBISHI/L200 DIESEL OBJ5905 192.815 2013 9

UTILITÁRIO TOYOTA/HILUX 4X4 SRV DIESEL QBG3034 81.028 2015 7

CLIO RENAULT/ 1.0AUT 16VH FLEX KAH0642 170.035 2006 16

DOBLO FIAT/DOBLO/CARGO FLEX FLEX HIG3856 50.500 2009 13

FIESTA FORD/FIESTA 1.6 FLEX FLEX NIY3031 157.600 2007 15

MEGANE RENAULT/MEGANE 2.0 GASOLINA KAC8472 111.453 2007 15

VAN MERCEDES BENS DIESEL JFP6792 127.802 1999 23

MICROONIBUS M.BENZ 413CDI/SPRINTER DIESEL NJH1643 217.893 2009 13

ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE W8 ON DIESEL KAT6883 304.675 2008 14

ÔNIBUS M.BENZ/LO 812 DIESEL JYS9513 132.924 1992 30

ÔNIBUS M.BENZ/COMIL CAMPIONE R DIESEL KAG7603 613.820 2005 17



ÔNIBUS MARCOPOLO/COMIL DIESEL OBD2745 52.422 2013 9

ÔNIBUS VW/MASCA VIAMIDI 17230 O DIESEL NUA3966 94.009 2010 12

ÔNIBUS AGRALE/VOLARE W9 ON DIESEL NJW8096 127.086 2009 13

ÔNIBUS M.BENZ/364 11R DIESEL JTS2600 009657 1989 33

CAMINHÃO AGRALE/6000 D DIESEL NJS4788 179.600 2008 14

SANDERO RENAULT/EXP 1.6 FLEX JYT9722 121.957 2009 13

SANDERO RENAULT/EXP 1.6 FLEX NJE2142 125.208 2009 13

SANDERO RENAULT/EXP 1.6 FLEX JYT9972 137969 2009 13

PICAPE FIAT/STRADA WORKING 1.4 GASOLINA JZD6351 11107 2000 22

TRATOR NEW HOLLAND/TL75 DIESEL THR-0001 02285 2008 14

TRATOR MASSEY FERGUSON /MF292 DIESEL MFY-0006 2.207 2009 13

GERADOR

GERA POWER BRASIL/GF3-

145 DIESEL - - - -

Os veículos leves, os micro-ônibus, os ônibus e as caminhonetes são utilizados em viagens e deslocamentos
necessários à execução de atividades relativas às aulas práticas, projetos de pesquisa, extensão, participação em
congressos/seminários e no fluxo de trabalho das áreas administrativas. Os demais veículos são empregados nas
atividades mais pesadas associadas ao plantio, colheita, implantação e instalação de experimentos, limpeza das
áreas externas e de experimentos, transporte de insumos e materiais necessários à consecução das atividades fins.

Pode-se constatar que ambas as situações geram forte impacto na rotina da universidade e a indisponibilidade de
atendimento dessas demandas comprometeria a realização de atividades essenciais. Desse modo, é preciso
assegurar as condições ideais de uso da frota de veículos e dos maquinários, proporcionando a preservação do 
patrimônio público e, sobretudo, maior segurança aos usuários.

Considerando que a instituição não dispõe de servidores ou empregados especializados, instalações e respectivos
equipamentos/ferramentas para a manutenção e reparos de seus veículos e maquinários, é indispensável que a
instituição busque meios para viabilizar esses serviços.

Diante disso, o presente estudo tem por finalidade fornecer informações necessárias para subsidiar a contratação de
empresa para a prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento e de manutenção
preventiva e corretiva de veículos.



Conforme estudo realizado, a proposta para atender às necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis
deve abranger os seguintes requisitos:

Requisitos de negócio

Prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos;

Fornecer peças, componentes e demais materiais destinados à manutenção da frota e dos maquinários da 
CONTRATANTE, independente da marca;

Fornecer combustíveis, mediante a utilização de cartões eletrônicos, para suprir a demanda da frota de
veículos automotivos e dos maquinários;

Estabelecer uma ampla rede de fornecedores credenciados (postos, concessionárias, oficinas automotivas, 
autopeças, serviços de guincho etc.), os quais deverão estar equipados para aceitar e transmitir em tempo
real as transações das despesas efetuadas nos veículos da frota da UFR; 

Disponibilizar, via sistema informatizado, relatórios gerenciais de todos os dados financeiros e operacionais
destinados a monitorar o abastecimento, a performance dos veículos e de seus condutores, além daqueles
relacionados à manutenção preventiva e corretiva da frota;

A CONTRATADA deve responsabilizar-se por eventuais danos que possam ocorrer com os veículos oficiais
da contratante em quaisquer dos estabelecimentos de sua rede credenciada quando da prestação de
serviços a estes veículos.

Requisitos de capacitação

A CONTRATADA deverá realizar o treinamento (mínimo de oito horas/aula) para todos os gestores e os
colaboradores envolvidos na utilização do sistema, sem custo, quanto às operações de uso, administração,
gerenciamento, controle e aquisição de produtos e serviços, de forma a obter maior eficiência e eficácia da
utilização do sistema.

Requisitos de qualificação técnica

A empresa CONTRATADA deverá comprovar aptidão para a prestação dos serviços, em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
demonstração que prestou serviços similares, mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado.

Requisitos de manutenção

Prover suporte técnico presencial ou por telefone e acesso remoto, sem custo para a contratante; 

A CONTRATADA é responsável por realizar a consolidação de todos os dados, permitindo o acesso aos
mesmos e a emissão de relatórios cadastrais, operacionais e financeiros, com identificação de toda e
qualquer transação efetuada na rede credenciada, possibilitando o efetivo controle e gestão sobre os
veículos, usuários e respectivas despesas; 

O credenciamento de novos estabelecimentos, conforme a necessidade da CONTRATANTE, deverá ser
efetivado pela contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da solicitação. Salvo se
houver negativa do posto/oficina solicitado.



Requisitos de segurança

Garantir a identificação do usuário, com senha pessoal por condutor, de maneira a possibilitar o efetivo
controle sobre as transações efetuadas evitando transações indevidas; 

É de responsabilidade da CONTRATADA viabilizar soluções que inibam ou identifiquem com agilidade e
segurança eventuais utilizações não autorizadas; 

O acesso ao sistema a demais colaboradores da CONTRATANTE e a emissão de cartões magnéticos
deverá ser concedido apenas sob a autorização expressa do gestor do contrato.

Requisitos legais

Devem ser observados pela CONTRATADA os critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo art. 3º da Lei
n° 8.666/93, pela Lei nº 12.305/10, pela IN MPOG/SLTI nº 01/2010, pelo Decreto nº 7.746/12 e pela IN
MPOG /SLTI n° 10/12, nos assuntos pertinentes a presente contratação;

Para a plena adequação do estabelecimento à legislação vigente, a CONTRATADA deverá,
preferencialmente, credenciar postos, oficinas e centros automotivos que:

Adotem práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo
de reutilização na execução do objeto contratado;

Respeitem as diretrizes e procedimentos para a gestão dos resíduos sólidos estabelecidos na Lei nº 12.305
/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e na Resolução nº 362, de 23/06/2005, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente (CONAMA);

Adotem prática de descarte correto do óleo contaminado utilizado em seu negócio, combustíveis e
embalagens de óleos lubrificantes, conforme Resolução nº 362, de 23/06/2005 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA).

Requisitos temporais

A implantação do sistema informatizado de gerenciamento de manutenção de frota, assim como a
apresentação de rede credenciada, deverá ocorrer num prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir
da data de assinatura do contrato; 

A contratação a que se referente este estudo é para prestação de serviço de natureza contínua, sem fornecimento
de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, uma vez que a sua interrupção ou descontinuidade pode
comprometer a realização de atividades essenciais para a prestação do serviço público e o cumprimento da missão
institucional; 

O contrato inicial será de 12 meses, período padrão para análise da qualidade dos serviços prestados e decisão de
continuidade com a empresa contratada. O contrato poderá ser prorrogado por interesse das partes até o limite de
60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.

Em virtude das características do objeto a ser contratado, será necessária, quando da transição contratual, a
transferência de conhecimento especializado, com a finalidade a transferência da base de dados gerada quando da
execução contratual, ou seja, o registro de todas as atividades de abastecimento e manutenção realizadas no
sistema de gerenciamento disponibilizado pela CONTRATADA nos veículos pertencentes a frota da
CONTRATANTE;

Demais obrigações da CONTRATADA, bem como da CONTRATANTE, serão especificadas no Termo de
Referência, anexo ao Edital.

Em relação às soluções de mercado, foi realizada uma ampla análise quanto aos modelos adotados por outros
órgãos da administração pública, com o intuito de identificar possibilidades que pudessem atender de maneira mais
eficiente às necessidades de manutenção e abastecimento da frota da UFR. Dentre as principais opções
encontradas, destacam-se:



Solução 1

Uma das alternativas possíveis seria a contratação direta de postos de combustíveis e oficinas, entretanto, não foi
identificado qualquer aspecto favorável à contratação desse tipo de serviço para a instituição. Em contrapartida, são
diversas as desvantagens, entre elas, destacam-se a impossibilidade de atendimento em todo o território nacional, o
que deixaria os veículos sem o suporte necessário em caso de problemas mecânicos ou necessidade de
abastecimento em viagens para fora do município. 

Solução 2

Diversos órgãos públicos empregam o sistema de gerenciamento de manutenção e/ou abastecimento de frota, por
meio de sistema informatizado. Esse sistema favorece a gestão e o controle dos gastos, ao disponibilizar aos
gestores uma variedade de relatórios gerenciais com informações consolidadas que permitem definir parâmetros de
utilização e restrições diferenciadas. Outro aspecto relevante é a possibilidade de efetuar os serviços em empresas
credenciadas que atuam nos diversos segmentos, sem haver a necessidade de subcontratações com oficinas
especializadas, o que pode gerar economicidade para a administração, já que não acarreta encargos fiscais
desnecessários.

A esse respeito, ressalta-se ainda o posicionamento do Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 2354
/2017 (https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-
ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=604047), o qual mostrou-se favorável a esse modelo de contratação, pois
demonstra a modernização dos métodos para gestão e controle dos gastos públicos, além de possibilitar a
centralização de todas as demandas em 01 (um) único contrato, que atende a todos os veículos, em qualquer parte
do território nacional.

Ademais, é oportuno mencionar que a UFR faz uso atualmente de um sistema de gerenciamento contratado em
2018 por intermédio de sua universidade tutora, a UFMT, enquanto ainda era câmpus daquela IFES. Sendo assim, é
possível afirmar que esse modelo de contratação é viável para atender às necessidades da universidade. 

Com base nos fatores mencionados, a opção que apresenta ser mais vantajosa para a UFR é a , ou seja,Solução 2
a contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento e de manutenção preventiva e
corretiva de veículos, por meio de sistema informatizado. Verifica-se ainda que a solução escolhida apresenta
potenciais fornecedores, conforme quadro abaixo, o que demonstra a capacidade do mercado em atender as
demandas apresentadas pela UFR:

Quadro 2 - Potenciais fornecedores

Item Descrição Fornecedor 

(Nome da empresa, site, CNPJ)

1

Gerenciamento de 

manutenção
preventiva e corretiva 

de veículos com 
fornecimento

de peças

Ticket Soluções HDFGT 

S/A
https://www.ticketlog.com.br/ 03.506.307/0001-57

Prime Consultoria e 

Assessoria Empresarial
primebeneficios.com.br 05.340.639/0001-30

Trivale Administração 

LTDA
www.valecard.com.br 00.604.122/0001-97

Nutricash Serviços Ltda www.maxifrota.com.br 42.194.191/0005-43

Ticket Soluções HDFGT 
S/A

https://www.ticketlog.com.br 03.506.307/0001-57



2

Gerenciamento de 

abastecimento com 
fornecimento de 

combustíveis diversos

Visa Vale https://www.alelo.com.br 05.138.460/0001-02

Link Card 
Administradora de 

Benefícios EIRELI

https://www.linkbeneficios.com.br 12.039.966/0001-11

Prime Consultoria e 

Assessoria Empresarial
primebeneficios.com.br 05.340.639/0001-30

A solução para atendimento das necessidades da Universidade Federal de Rondonópolis compreende a contratação
de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de administração e gerenciamento
informatizado de abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de veículos e maquinários, observando-se, em
especial, as especificações abaixo.

Administração e gerenciamento por meio de sistema informatizado e integrado de dados e despesas com
abastecimento para suprir a frota de veículos e de maquinários pertencentes à UFR, assim como outros que
venham a ser adquiridos ou que estejam sob a sua responsabilidade, conforme condições, quantidades,
exigência e estimativas avaliadas. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma rede própria de
estabelecimentos credenciados para atendimento das demandas da universidade, dentre as quais destaca-
se:

a) Fornecimento de gasolina, etanol, diesel, biodiesel, gás natural veicular - GNV, arla e derivados,
ou qualquer outro tipo de combustível necessário para o abastecimento dos veículos;

b) Fornecimento e troca de óleo para motor, diferencial, caixa de transmissão, direção hidráulica,
sistema de freio, e qualquer outro item relacionado que seja necessário para o funcionamento dos
veículos;

c) Fornecimento e troca de filtros automotivos como: ar, lubrificantes, hidráulicos, combustíveis e
higienização de ar condicionado, e qualquer outro item relacionado que seja necessário para o
perfeito funcionamento do veículo; 

d) O pagamento referente ao abastecimento de combustíveis será viabilizado por meio de sistema
informatizado, sendo que, para tal, os veículos e maquinários terão seu próprio cartão magnético e
cada condutor deverá ter sua identificação validada durante a execução de qualquer operação
realizada na rede de estabelecimentos credenciados pela Contratada.

Administração e gerenciamento por meio de sistema informatizado e integrado de dados e despesas com
manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos e maquinários (podadeiras, roçadeiras,
geradores etc.), a fim de garantir as condições necessárias para a utilização dos veículos e maquinários
pertencentes à UFR, assim como outros que venham a ser adquiridos ou que estejam sob a sua
responsabilidade, sejam eles acautelados ou cedidos, conforme condições, quantidades, exigência e
estimativas avaliadas. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma rede própria de estabelecimentos
credenciados para atendimento das demandas da universidade, entre as quais destaca-se:

a) Mecânica em motor, retífica, caixa de câmbio, carburação e/ou bomba injetora e refil, injeção,
velas, bomba e bicos injetores, sistema de freios e embreagem e demais serviços afins;

b) Troca e/ou conserto de lataria, assoalhos, para choques, carrocerias, solda em geral e demais
serviços relacionados à lanternagem;

c) Pintura (externa ou interna), com polimento, enceramento e/ou faixas de identificação do veículo
com secagem rápida e todos os outros serviços afins;



d) Tapeçaria, tais como substituição ou conserto de estofados e cobertura interna do veículo,
incluindo tapeçaria, bem como a parte mecânica do funcionamento dos bancos, portas, cintos de
segurança, borrachas das portas e todos os demais serviços relacionados;

e) Substituição ou conserto de partes elétricas dos veículos (farol, lâmpadas, condutores, comandos,
setas, vidros elétricos, limpadores de para-brisas, chicotes, entre outros);

f) Substituição ou conserto nos sistemas hidráulico dos veículos, incluindo freios, direção e outros
itens relacionados;

g) Borracharia completa, tais como: remendos em pneus com ou sem câmara de ar, troca de pneus,
câmara de ar, colocação de rodas, calotas e demais serviços afins;

h) Balanceamento, alinhamento, cambagem e demais serviços relacionados à regulagem do sistema
de rodagem do veículo;

i) Substituição e/ou consertos de amortecedores, estabilizadores, borrachas, calços, balança, molas,
pivôs, barra de direção e todos os outros serviços relacionados à suspensão dos veículos;

j) Reboque em regime de plantão, 24 (vinte e quatro) horas, sete dias por semana, para prestar
socorro mecânico e/ou transporte através de veículo do tipo guincho, devendo atender em todo o
território nacional. Em caso de reboque de veículo com defeitos mecânicos, elétricos ou qualquer
avaria ou pane, ele deverá ser encaminhado para oficina credenciada mais próxima que atenda ao
tipo de veículo rebocado e o problema apresentado;

k) Instalação de qualquer acessório indispensável ao funcionamento ou segurança dos veículos,
assim como o conserto e instalação de acessórios de som e imagem;

l) Substituição de vidros frontal, traseiro e/ou lateral, retrovisores, borrachas dos vidros, substituição e
instalação de películas automotivas, polimentos de para-brisas e todos os outros serviços afins;

m) Reparo do sistema de resfriamento do ar do interior do veículo, inclusive troca de gás, conserto e
substituição do compressor, higienização, troca de componentes eletrônicos, filtros de cabine e todos
os demais serviços relacionados;

n) Abertura de portas, cópia de chaves e todos os outros serviços afins;

o) Emplacamento de veículos novos ou em casos de transferências de titularidade;

p) Adesivagem e envelopamento nos padrões determinados pela UFR;

q) Limpeza interna e externa de veículos, com aplicação de desengraxantes, sabão neutro, silicone,
odorizador, aspiração, enceramento e demais serviços relacionados. Inclui limpeza a seco, ou a
vapor, de todo o interior do veículo: teto, carpetes, forros de portas, painel, cintos de segurança,
bancadas e volante;

r) Lavagem completa, incluindo lavagem do motor, caixa de rodas, chassis, monobloco, aspiração,
pulverização, lubrificação, polimento com cera/esmeril.

Além dos itens elencados, a CONTRATADA deverá atender todo e qualquer serviço, material, peça, acessório ou
componente que, embora não explicitamente especificado, faça-se necessário ao funcionamento dos veículos
/máquinas/equipamentos.

O sistema informatizado de gerenciamento e controle

a) O sistema de gerenciamento de frotas deve ser on-line em tempo real, e deve permitir a obtenção
de orçamentos dos materiais e serviços a serem prestados pela rede credenciada; 

b) A contratada deve oferecer medidas de contingência alternativa, no caso de haver falta de
eletricidade ou problemas de comunicação, que permitam a transação ser realizada através da URA
(Unidade de Resposta Audível) ou SAC (Atendente), 24 horas/dia, sete dias por semana; 

c) Por meio de senha administrada por responsável designado pela CONTRATANTE, deverá permitir
parametrização de cartões e emissão de relatórios, encaminhamento de veículos e utilitários



automotores às oficinas credenciadas e todo o processo para aprovação de orçamento e
recebimento dos serviços; 

d) O sistema deverá conter mecanismo que não permita gastos superiores aos custos máximos
anuais estimados para a vigência do contrato, seja para o item referente à manutenção preventiva e
corretiva, quanto para o item referente ao abastecimento; 

e) Os relatórios gerenciais relacionados à manutenção e fornecimento de peças para os veículos
devem permitir a extração, no mínimo, das seguintes informações:

f) Relação dos veículos por marca/tipo/modelo, cor, ano de fabricação, ano modelo, motorização, tipo
de combustível, placa/UF, chassi e número do RENAVAM;

g) Histórico das operações de manutenção realizada na frota, contendo, no mínimo: data, horário,
identificação do estabelecimento, do usuário e do veículo, mercadoria ou serviço adquirido,
quantidade de peças adquiridas, quantidade de horas de serviço, valor unitário, valor total da
operação e saldo; 

h) Quilometragem percorrida pelos veículos da frota; 

i) Histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pela autoridade competente
da UFR;

j) Histórico da movimentação do orçamento e das cotações, com informações precisas e congruentes
desde a abertura até o encerramento da transação, ainda que cancelada, contendo dados como data
e hora da abertura de cada uma das movimentações, da mudança de status; o nome de cada
responsável pela ação no orçamento (abertura, lançamento, aprovação técnica, aprovação de
execução, recebimento, devolução, atesto de execução do serviço, alterações etc.). 

k) Histórico das operações realizadas pelo(s) estabelecimento(s) credenciado(s); 

l) Preço pago pelas peças fornecidas e pelas horas dos serviços executados nos veículos; 

m) Descritivo dos limites de crédito distribuídos aos veículos da frota; 

n) Descritivo do saldo atualizado para despesas com manutenção preventiva e corretiva, bem como
com aquisição de peças e materiais tendo como limites máximos valores estabelecidos no Termo de
Referência; 

o) Relação contendo volume de gastos realizados por tipo de peça ou serviço;  

p) Relatório para conferência da nota fiscal, discriminando as peças fornecidas e os serviços
prestados no período; 

q) Identificação dos serviços que cada fornecedor credenciado está capacitado a executar, assim
como históricos de manutenção para auxiliar em futuras negociações; 

r) Controle de garantia de peças e mão de obra, alertando para o prazo da garantia e informando o
item e a oficina que devem atender a esta garantia; 

s) Histórico da movimentação do orçamento e das cotações, com informações precisas e
congruentes desde a abertura até o encerramento da transação, ainda que cancelada, contendo
dados como data e hora da abertura, de cada uma das movimentações, da mudança de status; o
nome de cada responsável pela ação no orçamento (abertura, lançamento, aprovação técnica,
aprovação de execução, recebimento, devolução, atesto de execução do serviço, alterações etc.).
Deverá estar disponível a funcionalidade de impressão dessas informações.

Os relatórios gerenciais relacionados ao abastecimento dos veículos devem permitir a extração, no mínimo, das 
seguintes informações:

a) Controle de abastecimentos, contendo, no mínimo: local de cadastro "abastecimento", marca/tipo
/modelo; cor; ano de fabricação; tipo de combustível; placa atual/UF; local de operação (município);
quilometragem e quantidade de horas utilizadas com o veículo mensalmente e anualmente; consumo
mensal e anual; média de consumo Km/litro e litro/h mensal e anual; quantidade de litros
consumidos; custo total com combustível e inconsistências ocorridas;



b) Histórico do consumo de combustível e demais produtos e serviços utilizados pela frota, por tipo
de combustível, de óleo para motor, filtros lubrificantes, a quantidade de transações, o valor pago por
tipo de transação, o histórico de cada veículo, diagnóstico de diferenças significativas de consumo de
combustível, entre outros;

Além do sistema informatizado de gerenciamento, a Contratada deverá disponibilizar, sem nenhum custo adicional
para Contratante, ferramenta que permita consultas à tabela de preços do fabricante de cada peça desejada,on-line 
que pode ser o Sistema Audatex/Molicar, Cilia, Orion, ou outro instrumento hábil equivalente técnico, assim como
sistema que contenha consulta às tabelas de tempo de mão de obra padrão, pois é extremamente necessária para
fiscalização dos orçamentos apresentados pelos estabelecimentos credenciados.

O estudo para definição das quantidades demandadas baseou-se nos seguintes parâmetros:

a) Histórico de manutenções e aquisições de peças;

b) Histórico de abastecimentos.

O histórico das despesas relacionadas à manutenção e à aquisição de peças encontra-se detalhado no quadro
abaixo (Quadro 2). Para esse levantamento, foi considerado o período de 2018 a 2019, conforme relatórios
extraídos do sistema de gerenciamento utilizado atualmente (Contrato 031/FUFMT/2018) (ANEXO I). 

Quadro 3 - Média de gastos com manutenções e peças

2018 2019 TOTAL MÉDIA ANUAL

MÃO DE OBRA 40.914,00 R$ 62.435,50 R$ 103.349,50 R$ 51.674,75

PEÇAS 68.723,63 R$ 97.165,48 R$ 165.889,11 R$ 82.944,55

MÉDIA DE GASTOS COM MANUTENÇÃO + PEÇAS R$ 134.619,30

Com relação ao levantamento das despesas com abastecimento, também foi considerado o histórico dos gastos
referente ao período de 2018 a 2019, relativos ao contrato (001/FUFMT/2018), firmado enquanto a UFR ainda era
campus da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, conforme relatórios em anexo (ANEXO II). No quadro
abaixo (Quadro 3), é apresentado o resumo.                              

Quadro 4 - Média de gastos com combustíveis

TOTAL 

2018 R$ 170.636,83

2019 R$ 117.526,65

MÉDIA DE GASTOS COM ABASTECIMENTO R$ 144.081,74

Para a apuração dos dados, os anos de 2020 e 2021 não foram utilizados como referência, por causa da redução
nas atividades da universidade em virtude da pandemia de Covid-19.



Além dos históricos demonstrados, deve-se levar em conta que a frota pertencente à UFR possui idade média de
aproximadamente 14 anos (conforme demonstrado no Quadro 1), por isso, foi acrescido um percentual previsto para
o aumento da demanda em decorrência do desgaste sofrido pelo tempo de uso e pelo reajuste de custos com peças
e serviços. 

Esse percentual foi definido com base na inflação referente ao período de 2018 a 2021, de acordo com informações
obtidas diretamente da página do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicometas). O quadro
abaixo (Quadro 4) demonstra em detalhes o cálculo realizado:

Quadro 5 - Cálculo da estimativa de quantidades para peças e manutenção

A. Média de Consumo (MDO + PEÇAS) R$ 134.619,30

B. IPCA (2018 a 2021) 22,64%

C. A x B R$ 30.477,80

D. B + C R$ 165.097,10

Quadro 6 - Estimativa de quantidades para contratação

ITEM CATSER DESCRIÇÃO

UNIDADE

DE

MEDIDA

QTD

VALOR

UNITÁRIO

DESCONTO

REFERÊNCIA (%)

TOTAL

ESTIMADO

1 25518

Administração e gerenciamento 

por meio de sistema informatizado 

e integrado de dados e despesas 

com manutenção preventiva e 

corretiva de veículos automotivos 

e maquinários, incluindo peças, 

acessórios e componentes, 

serviços especializados em geral

serviço

(R$)

165.000,00 R$ 1,00 1,90% R$ 161.865,00

2 25372

Administração e gerenciamento 

por meio de sistema informatizado 

e integrado de dados e despesas 

com abastecimento, incluindo o 

fornecimento de combustíveis 

diversos

serviço

(R$)

144.000,00 R$ 1,00 1,90% R$ 141.264,00

* O desconto de referência (1,90%) foi calculado pela equipe de planejamento com base na análise a processos licitatórios 

similares, conforme consulta ao Banco de Preços (ANEXO III).

Ressalta-se que os valores definidos para os itens 1 e 2 não vinculam a CONTRATANTE a utilizar essa totalidade,
uma vez que se trata de mera estimativa com base nas despesas dos últimos exercícios, não constituindo em



qualquer compromisso futuro de gasto, visto que a execução será realizada de acordo com as necessidades da
instituição.

O custo estimado da contratação é de ,R$ 303.129,00 (trezentos e três mil cento e vinte e nove reais)
considerando a somatória dos itens 1 e 2 que compõem este estudo, conforme detalhado no item 7 (Quadro 6)
deste instrumento.

Considerando-se que a mesma empresa deverá fornecer o sistema informatizado e integrado que permitirá a
realização dos serviços de abastecimento e/ou manutenção na rede de estabelecimentos credenciados, a
contratação se dará por item, contemplando os serviços prestados (abastecimento e/ou manutenção) e suas
respectivas taxas/descontos.

O gerenciamento, serviços de manutenção, fornecimento de peças foram reunidos em item único, de modo a
garantir que os serviços sejam executados e as peças trocadas, com maior celeridade, qualidade e uniformidade
das ações, pois de outra maneira a responsabilidade por eventuais problemas poderia ensejar contenda entre os
prestadores dos serviços, levando a necessidade do refazimento do serviço e/ou a peça substituída.

Não são necessárias contratações correlatas e/ou interdependentes para o objeto deste estudo, por se tratar de
objetos cujo emprego operacional não demanda estrutura ou contratos específicos para sua aplicação.

A demanda encontra-se devidamente registrada no PAC/2022, conforme processo SEI nº 23108.111393/2021-16,
sob os seguintes números:  e .406 407

Espera-se com esta contratação atingir, no mínimo, os seguintes objetivos:

a) Manter a padronização e a otimização dos procedimentos e rotinas de trabalho;

b) Viabilizar o abastecimento e a manutenção de todos os veículos e maquinários, sem a necessidade de concessão
de suprimentos de fundos ou contratos individualizados;



c) Flexibilizar o sistema de abastecimento e manutenção, possibilitando o acesso a uma rede de estabelecimentos
credenciados para atendimento em todo o território nacional, garantindo assim o atendimento das demandas em
casos de viagens para o interior do estado ou em viagens interestaduais; 

d) Promover a redução de custos, diante da possibilidade de haver mais de um estabelecimento credenciado para a
mesma atividade, o que permite uma relação de competição entre eles, provocando vantagens econômicas e
financeiras aos cofres públicos; 

e) Garantir um controle mais eficiente dos gastos, permitindo com que os gestores tomem decisões pautadas nas
informações registradas no sistema informatizado.

A CONTRATADA deverá ministrar treinamento inicial com os indicados pela CONTRATANTE, que estarão
diretamente envolvidos na utilização do sistema de informação a ser disponibilizado, sem qualquer custo adicional.
Em especial, deverá ser concedido treinamento específico aos servidores indicados para a equipe de fiscalização, a
fim de que obtenham uma base sólida para exercer tal tarefa.

Quanto ao espaço físico, não há nenhuma necessidade de adaptação direta ao ambiente para início das atividades
deste tipo de serviço.

A presente contratação não gera impactos ambientais diretos, contudo, recomenda-se que os processos envolvidos
na execução do objeto deste contrato, sejam de extração, fabricação, utilização ou descarte de materiais e serviços,
atentem para o cumprimento das determinações constantes nos dispositivos legais emitidos pelos órgãos de
proteção ao meio ambiente, em especial, quanto aos seguintes aspectos:

Recolhimento e descarte adequado de pneus usados ou inservíveis originários da contratação, devendo ser
utilizados os pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou
entregando ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua
destinação final ambientalmente correta, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 01/2010 e conforme Art. 33,
III, da Lei nº 13.305/2010;

Separação dos resíduos recicláveis descartados, devendo ser destinados à coleta seletiva municipal ou às
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, para reciclagem, quando couber, nos termos da
IN/MARE nº 6, de 03/11 /1995 e Decreto nº 5.949, de 25/10/2006.

A partir dos estudos preliminares, verifica-se que a contratação de empresa especializada nadministração e
gerenciamento informatizado de abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de veículos e maquinários
(SOLUÇÃO 2) possibilitará o alcance dos resultados pretendidos pela Universidade Federal de Rondonópolis e,
portanto, esta equipe de planejamento declara ser viável e adequada a contratação.





ANEXO II

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
Razão Social:  
CNPJ:  Contrato:  
Período Avaliado:  
Fiscal Responsável:  
 

Indicador 
Mecanismo 
de Cálculo 

Pontos 
Resultado da 

Avaliação 

1. Disponibilidade da rede 
credenciada 

Sem ocorrências 20  
Uma ocorrência 15  

Duas ocorrências 10  
Três ou mais ocorrências 05  

2. Prazo de resposta às solicitações 
de orçamento 

Sem ocorrências 20  
Uma ocorrência 15  

Duas ocorrências 10  
Três ou mais ocorrências 05  

3. Total de manutenções bem-
sucedidas em relação ao total de 

manutenções requisitadas 

Sem ocorrências 20  
Uma ocorrência 15  

Duas ocorrências 10  
Três ou mais ocorrências 05  

4. Interrupção dos serviços 
prestados 

Sem ocorrências 20  
Uma ocorrência 15  

Duas ocorrências 10  
Três ou mais ocorrências 05  

5. Qualidade na execução 
dos serviços 

Sem ocorrências 20  
Uma ocorrência 18  

Duas ocorrências 16  
Três ocorrências 14  

Quatro ocorrências 12  
Cinco ocorrências 10  

Seis ou mais ocorrências 05  
Resultado Final  

Percentual de Desconto Aplicado  
 

Observações e justificativas pertinentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















