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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016 - SRP
PROCESSO Nº 23129.01016/2016-64

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal
de Roraima por meio da Diretoria de Compras, sediada na Av. Capitão Ene Garcez,
2413, Aeroporto, Bloco da Reitoria, Sala da Diretoria de Compras, Campus do
Paricarana, Boa Vista – RR, CEP: 69.310-970, telefone/fax: (95) 3621-3134, e-mail:
cpp@dc.ufrr.br, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997,
das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, e nº 02, de 11
de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da
Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 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: 02 de junho de 2016
Horário: 08:30h – horário local e 9:30h horário de Brasília
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO
O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual
prestação de serviço comum e continuado, de manutenção automotiva,
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios, dos bens
automotivos e implementos agrícolas, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.1.

A licitação será dividida em apenas um grupo, formados por um ou
mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, devendo oferecer
proposta para todos os itens que o compõem.
1.2.

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.1.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
2.2.
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itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
2.3.

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
2.4.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante
deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo
de validade da Ata de Registro de Preços.
2.5.

2.5.1.
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e
justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação,
respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
participante.

2. DO CREDENCIAMENTO
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.
2.1.

O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do
Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação
de “login” e senha pelo interessado.
2.2.

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.
2.3.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade
responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.4.

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
2.5.

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
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 §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
3.1.
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3.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
3.2.1.
proibidos de participar de licitações e
administrativos, na forma da legislação vigente;

celebrar contratos

3.2.2.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
3.2.3.
que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
3.2.4.
que estejam sob falência, em recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em
processo de dissolução ou liquidação;
3.2.5.

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
3.3.

3.3.1.
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.
3.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de
o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
3.3.2.
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no Edital;
3.3.3.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.3.4.
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.
3.3.5.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema
eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
4.1.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
4.2.
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O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
4.3.

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.
4.4.

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas.
4.5.

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
4.6.

4.6.1.

valor do item;

4.6.2.
Descrição detalhada do objeto, de acordo com Termo de
Referência;
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
4.7.

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.
4.8.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
4.9.

5. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
5.1.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
5.2.

5.2.1.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.2.2.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
5.3.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre
o Pregoeiro e os licitantes.
5.4.

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.
5.5.

5.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor do item.
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Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.6.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
5.7.

5.7.1.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não
poderá ser inferior a três (3) segundos.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.8.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
5.9.

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.
5.10.

Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do
Pregoeiro aos participantes.
5.11.

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
5.12.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o
último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
5.13.

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, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas 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.
5.14.

Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5%
(cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
5.15.

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.
5.16.

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de
5.17.
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pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.17.1. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de
desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a
ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um
dos critérios de classificação.
Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os
licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem
classificado.
5.18.

5.18.1.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate,
o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço,
a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do
objeto.
6.1.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor
superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
6.2.

Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que,
comprovadamente, 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.
6.3.

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, a exemplo
das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008.
6.4.

Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por
cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a
sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização
de diligências para o exame da proposta.
6.5.

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.
6.6.

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo
mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
6.7.
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6.7.1.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o
prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
6.8.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
6.9.

O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas
das previstas neste Edital.
6.10.

6.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta
e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor.
6.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
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.
6.11.

7. DA HABILITAÇÃO
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:
7.1.

7.1.1.

SICAF;

7.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido
pela
Controladoria-Geral
da
União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
7.1.3.
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).
7.1.4.
TCU;

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –

7.1.5.
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.
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7.1.6.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica conforme
disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
7.2.

7.2.1.
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma
documentação vencida junto ao SICAF.
7.2.2.
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão
correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar
vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no
prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento
das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte
documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e
trabalhista:
7.3.

7.4.

Habilitação jurídica:
7.4.1.
no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis;
7.4.2.
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI:
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na
forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
7.4.3.
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;
7.4.4.
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;
7.4.5.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro
do Comércio – DNRC;
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7.4.6.
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;
7.4.7.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País: decreto de autorização;
7.4.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
7.5.

Regularidade fiscal e trabalhista:
7.5.1.
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou
no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
7.5.2.
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.
7.5.3.
prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
7.5.4.
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 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.5.5.
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;
7.5.6.
prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante;
7.5.7.
caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal
do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
7.5.8.
caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação EconômicoFinanceira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão
apresentar a seguinte documentação:
7.6.

7.6.1.
certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
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7.6.2.
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 provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;
7.6.2.1. 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;
7.6.3.
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

7.6.4.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, 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 estimado da
contratação.
7.6.5.
As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da
qualificação econômico-financeira por meio de:
7.6.5.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL)
ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no
mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por
cento) do valor estimado para a contratação, tendo por base o
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último
exercício social;
7.6.5.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do
balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício
social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
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índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data
da apresentação da proposta.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda,
a qualificação técnica, por meio de:
7.7.

7.7.1.
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a três anos,
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
7.7.1.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já
decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se
houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas
aceito mediante a apresentação do contrato.
7.7.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no
âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente;
7.7.1.3. 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.
7.7.2.
Declaração de que dispõe de segurança 24 (vinte e quatro) horas
na oficina;
7.7.3.
Declaração expressa de aceitação plena e total das condições
estabelecidas no presente Edital de Pregão;
7.7.4.
Declaração firmando o compromisso quanto à reposição de peças
genuínas e não genuínas que atendam às recomendações do
fabricante/montadora do veículo, não podendo valer-se, em nenhuma
hipótese, de itens recondicionados ou recuperados;
7.7.5.
Relação explícita e declaração formal de poder disponibilizar
instalações, máquinas e pessoal técnico qualificado, considerados
essenciais para o cumprimento do objeto de que trata o presente Edital,
sob penas cabíveis, nos termos do §6º, art. 30 da Lei 8.666/93. Na
declaração deverá ser informado dados referentes:
a) Possuir no mínimo 3 (três) elevadores para carros, com capacidade para
suspender veículos com até 4.000 Kg, e de no mínimo 03 (três) elevadores
para carros de 02 (duas) toneladas;
b) Equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de
bico, ultra-som e multímetro etc;
c) Equipamentos para serviços
torquímetro e parquímetro;

de

suspensão:

prensa

hidráulica,

d) Equipamentos para serviços de troca de correias: gabarito e pistola de
ponto;
e) Equipamento de teste para análise de baterias;
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f) Máquina de limpeza do sistema de arrefecimento/radiador de veículo;
g) Máquina para teste da bomba de combustível;
h) Possuir espaço físico de área coberta de no mínimo 500m² e pátio de no
mínimo 800m², com área murada ou gradeada;
i) Possuir equipamentos instalados e em pleno funcionamento para
alinhamento, balanceamento, caster e cambagem.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens
acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de
funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas, após
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da
documentação por meio do e-mail cpp@dc.ufrr.br. Posteriormente, os
documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia
reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da
Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da
imprensa oficial, para análise, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após
encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema
(upload).
7.8.

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede
que a licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.
7.9.

7.9.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez
constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 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.
7.10.

A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, com a reabertura da sessão pública.
7.11.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
7.12.

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar
de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
7.13.

No caso de 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.
7.14.
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7.15.

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

8. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
8.1.1.
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.
8.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de
Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º
da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
8.2.

8.2.1.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), email, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.
8.2.2.
A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo
com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.
9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
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:
9.1.

9.1.1.
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
9.1.2.
apresentar a planilha de custos e formação de preços,
devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo
anexo a este instrumento convocatório.
9.1.3.
conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento.
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.
9.2.

9.2.1.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam
a Contratada.
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10.

DOS RECURSOS
O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de
regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, se for o caso, concederá 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.
10.1.

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.
10.2.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.
10.2.3. 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 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.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.3.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
10.4.

11.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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.
11.1.

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
11.2.

12.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 02
(dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.1.

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 02 (dois)
dias, a contar da data de seu recebimento.
12.2.
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O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de
Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e
desde que devidamente aceito.
12.3.

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto
necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência,
com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.
12.4.

12.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos
do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o
percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não
atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

13.

DO TERMO DE CONTRATO
Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor
registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de
02 (dois) dias úteis contados de sua convocação, cuja vigência será de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.
13.1.

Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line”
ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN,
cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
13.2.

13.2.1. 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, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e
anexos.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 02 (dois)
dias, a contar da data de seu recebimento.
13.3.

O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.
13.4.

14.

DO REAJUSTE
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Contrato, anexo a este Edital.
14.1.

As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer
alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
14.2.
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15.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência.
15.1.

16.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no
Termo de Referência.
16.1.

17.

DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento
dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária,
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
17.1.

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.
17.2.

A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05
(cinco) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da
contratação a que aquela se referir.
17.3.

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto”
pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e
aos materiais empregados.
17.4.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos
documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 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.
17.5.

Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°
02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que
a Contratada:
17.6.

17.6.1.

não produziu os resultados acordados;

17.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou
com a qualidade mínima exigida;
17.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para
a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior
à demandada.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária para pagamento.
17.7.
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Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
edital.
17.8.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da
contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
17.9.

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.
17.10.

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.
17.11.

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.
17.12.

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em
execução com a contratada inadimplente no SICAF.
17.13.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
17.14.

17.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
17.15.

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:

17

I = (TX)

I=

(6/
100 )

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual =
6%

365

18.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
18.1.

18.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor
classificado.
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em
valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da
última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
18.2.

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser
respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no
certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas
nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.
18.3.

19.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002,
o licitante/adjudicatário que:
19.1.

19.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato
decorrente da ata de registro de preços;
19.1.2.

apresentar documentação falsa;

19.1.3.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5.

não mantiver a proposta;

19.1.6.

cometer fraude fiscal;

19.1.7.

comportar-se de modo inidôneo.

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.
19.2.

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações
discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.3.

19.3.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
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19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

a

União

e

penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção
de impedimento.
19.4.

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.
19.5.

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,
19.6.

19.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.
19.8.

20.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.1.

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo ecpp@dc.ufrr.br, pelo fax (95) 3621 3134, ou por petição dirigida ou protocolada
no endereço Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, CEP 69310-970, Boa Vista
– RR;
20.2.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e
quatro horas.
20.3.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
20.4.

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.
20.5.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
20.6.

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo
Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão
disponíveis para consulta por qualquer interessado.
20.7.

21.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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
21.1.
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anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo
Pregoeiro.
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.
21.2.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
21.3.

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.
21.4.

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.
21.5.

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.
21.6.

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.
21.7.

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.8.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ufrr.br/dcompras, e também
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço cpp@dc.ufrr.br, pelo fax (95) 3621
3134, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Campus do Paricarana,
Diretoria de Compras, Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, CEP 69310-970,
Boa Vista – RR, nos dias úteis, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18 horas,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
21.9.

21.10.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.10.1. ANEXO I – Termo de Referência;
21.10.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços;
21.10.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

Boa Vista, 19 de maio de 2016.

Josenilda Menezes Alcântara
Diretora de Compras
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
VEÍCULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
1. DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência dispõe sobre a contratação de pessoa jurídica
especializada para prestação de serviço comum e continuado, de manutenção
automotiva, preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios, dos bens
automotivos e implementos agrícolas, relacionados no anexo I, pelo período de 12
(doze) meses, prorrogáveis, conforme inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93, na
modalidade Pregão Eletrônico,

1.2. A UFRR poderá, a qualquer tempo, adquirir outros veículos ou implementos
agrícolas, os quais também serão atendidos por esses serviços.
1.3. A Contratada deverá estar situada dentro de um raio de aproximadamente uns
15 (quinze) quilômetros da sede da contratante, sito à Avenida Capitão Ene Garcêz,
2413, Bairro Aeroporto, Boa Vista-Roraima.

2. PLANILHA PARA FORMAÇÃO DE PREÇO
LOTE/GRUPO I
ITEM

01

02

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO-DE-OBRA

Serviços mecânicos elétricos /eletrônicos,
hidráulica,
funilaria/lanternagem,
pintura(corretiva, preventiva, estética) e
capotaria/tapeçaria.

UNID.

QDE
ESTIMADA
ANUAL

VALOR/HORA
R$

VALOR
TOTAL R$

hora

7.000

20,41

142.870,00

PEÇAS
O valor estimado para o fornecimento de peças e acessórios a ser utilizado no exercício de 2016, é de R$
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). A empresa deverá ofertar percentual de desconto sobre o
valor da lista/catálogo de peças e acessórios original e genuínos do fabricante do veículo ou revendedora
autorizada de peças originais de .............% (.........por cento)
% MÍNIMO
PEÇAS
QDE DE
VALOR
ACEITÁVE
PEÇAS
UNIT. R$
L
Valor anual estimado de peças a ser utilizado no exercício de
2016 – R$ 350.000,00
3.000
116,66
33,14
VALOR GLOBAL ITEM 02 R$
TOTAL GERAL DA PROPOSTA (ITEM 01+02) R$

350.000,00
492.870,00

3. DO AGRUPAMENTO
3.1. O agrupamento se faz viável, tendo em vista a necessidade de se padronizar os
materiais a serem adquiridos, evitando-se que os de natureza similar e pertencentes
ao mesmo segmento de mercado advenham de distintos fornecedores, dificultando-se
a fiscalização e avaliação qualitativa dos materiais e serviço.
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3.2. Por pertencerem ao mesmo segmento de mercado, o agrupamento proposto não
restringirá o caráter competitivo do certame. Verificando-se, portanto, viável.

4. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
4.1. Este instrumento observará em todas as fases do procedimento licitatório as
orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo,
inclusive, as recomendações quanto a responsabilidade do fornecedor pelo
recolhimento e descarte do material, bem como a apresentação de documentos
físicos, copiados ou impressos, SOMENTE ATRAVÉS DE PAPEL RECICLADO.
4.2. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a
presente licitação observará também os seguintes critérios elencados na Instrução
Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:
4.2.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
4.2.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
4.2.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis,
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
4.2.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
4.3. A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigências do edital;
4.4. Observar a resolução CONAMA nº 20, de 07/12/1994, quanto
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento.

aos

5. JUSTIFICATIVA
5.1. Os veículos que compõem a frota oficial da UFRR, e os à disposição, e
implementos agrícolas precisam de constante manutenção preventiva e corretiva,
para que possam estar sempre à disposição do interesse público.
5.2.Desta forma, faz-se necessário contratar uma empresa para realizar a
manutenção preventiva e corretiva, com vista a evitar que tais veículos apresentem
defeitos e tenham maior durabilidade.
5.3. É importante ressaltar que a inexistência de um programa de manutenção
preventiva da frota acarretará uma drástica diminuição da vida útil dos veículos.
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5.4. O contrato vigente encerrar-se-á em 31/12/2015;
5.5. Justifica-se a adoção do registro de preços com base no inciso I, art. 3º do
Decreto nº 7892, de 23/01/2013 pelas necessidades do serviço, há necessidade de
contratações frequentes. Possibilitando a regular utilização dos veículos e evitando
que a depreciação comprometa o rendimento dos mesmos.

6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
6.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto do Pregão, mediante apresentação de atestado (s) de capacidade
técnica, expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado; § 3º do
art. 30 da Lei nº 8.666/93.
6.2. Relação explícita e declaração formal de poder disponibilizar instalações,
máquinas e pessoal técnico qualificado, considerados essenciais para o cumprimento
do objeto de que tratará o Pregão Eletrônico, sob penas cabíveis, nos termos do § 6º
do art. 30 da Lei nº 8.666/93.
6.2.1. Na declaração acima deverão ser informados dados referentes:
a) Possuir no mínimo 3 (três) elevadores para carros, com capacidade para
suspender veículos com até 4.000 Kg, e de no mínimo 03 (três) elevadores para
carros de 02 (duas) toneladas;
b) Equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de bico,
ultra-som e multímetro etc;
c) Equipamentos para serviços de suspensão: prensa hidráulica, torquímetro e
parquímetro;
d) Equipamentos para serviços de troca de correias: gabarito e pistola de ponto;
e) Equipamento de teste para análise de baterias;
f) Máquina de limpeza do sistema de arrefecimento/radiador de veículo;
g) Máquina para teste da bomba de combustível;
h) Possuir espaço físico de área coberta de no mínimo 500m² e pátio de no
mínimo 800m², com área murada ou gradeada;
i) Possuir equipamentos instalados e em pleno
alinhamento, balanceamento, caster e cambagem.

funcionamento

para

6.3. Declaração firmando o compromisso quanto à reposição de peças genuínas e
não genuínas que atendam às recomendações do fabricante/montadora do veículo,
não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados ou
recuperados;
6.3.1. Para entendimento dos licitantes e demais interessada no certame licitatório,
considerar-se-á peças genuína aquelas fabricadas e fornecidas pelos fabricantes dos
veículos e não genuínas as demais fabricadas pela indústria de autopeças;
6.4. A Pregoeira visualizará, em relação a todas as licitantes, os seguintes
documentos:
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6.4.1.

Declaração virtual de inexistência de fato superveniente à emissão das
certidões apresentadas ou à sua inscrição no SICAF, conforme for o caso,
impeditivo de habilitação no presente certame licitatório;

6.4.2. Declaração virtual de que a licitante não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos, regulamentada no Decreto nº 4.358, de 05/09/2002;
6.4.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme nos termos da
IN/SLTI nº 2, de 16/09/2009;
6.5. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte
documentação complementar:
a) Declaração de que dispõe de segurança 24 horas na oficina;
b) Declaração expressa de aceitação plena e total das condições estabelecidas no
presente Pregão;
c) O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o segundo
dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de
inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio
agendamento de horário junto à Coordenação de Transportes, pelo telefone (095)
3623-1684 /3621 3128 , em dias úteis, das 09 às 11h e das 15 às 17h.
6.3. Os documentos necessários à habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser
apresentados via anexo sistema, no prazo definido no edital, após solicitação da
pregoeira no sistema eletrônico.
6.4. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em
substituição aos documentos requeridos no Edital e seus Anexos.
6.5. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem às exigências deste item.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
7.1. Os bens a serem adquiridos estão enquadrados na classificação de bens
comuns, nos termos da Lei n° 10.520/2002, do Decreto n° 3.555/ 2000, e do
Decreto 5.450/2005.

8. DA CONTRATAÇÃO
8.1 O fornecimento objeto do presente Termo de Referência será formalizado
mediante Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas as condições
para sua execução, os direitos e obrigações entre as partes, conforme o caput do 57
da Lei nº 8.666/93

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento
estabelecidas no presente Termo de Referência.
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das

cláusulas

e

condições

9.2. Indicar preposto durante todo o período de vigência do Contrato, para
atendimento dos serviços, disponibilizando os meios de contato, de forma a agilizar
as solicitações, sem ônus adicionais para a UFRR.
9.3. Fornecer o material necessário à manutenção corretiva e, dispor de todas as
ferramentas e equipamentos ao tipo de serviço a ser realizado.
9.4. Arcar com a responsabilidade técnica e financeira para a execução de todos os
testes necessários para comprovar o desempenho dos serviços executados, na
presença do Gestor do Contrato, caso seja solicitado pela UFRR.
9.5. Apresentar, sempre que solicitado pela UFRR, cópia de documento referente à
procedência de peças;
9.6. Realizar os serviços, objeto do presente Termo, nas instalações de sua
propriedade, após o recebimento da competente Ordem de Serviço, expedida pela
Prefeitura Universitária/Coordenação de Transportes, com pessoal qualificado,
mediante emprego de técnica e ferramental apropriados.
9.7. Realizar conforme as recomendações do fabricante, os serviços de inspeção de
qualidade das peças fornecidas e serviços executados.
9.8. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e
exclusivamente por sua conta e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não
superior ao original, as peças substituídas ou serviços executados com vícios,
defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela UFRR,
decorrentes de culpa da empresa, inclusive, por emprego de mão-de-obra, acessórios
ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado
para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições
e serviços recebidos pelo UFRR, cujas irregularidades venham a surgir quando da
aceitação e/ou dentro do prazo de garantia.
9.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
9.10. Empregar peças novas originais/genuínas e legítimas, nacional ou importada,
assim entendidas e garantidas pela montadora do respectivo veículo.
9.11. Prestar socorro mecânico, com serviço de reboque apropriado, conforme
condições e prazos estabelecidos no presente instrumento.
9.12. Apresentar orçamento para a execução dos serviços conforme condições e
prazos estabelecidos no presente instrumento.
9.13 . Executar os serviços aprovados no prazo determinado pela UFRR.
9.14. Arcar com todos os ônus advindos das horas extras, encargos sociais e outras
despesas que venham incidir sobre o seu pessoal.
9.15. Apresentar as peças, materiais e acessórios que foram substituídos por ocasião
dos reparos realizados, ao Gestor do Contrato designado pela UFRR;
9.16. Fornecer à época da assinatura do contrato todo o material e documentação
técnica necessária para a perfeita administração e acompanhamento do contrato;
9.17. Assegurar/permitir a UFRR o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço e/ou fornecimento que não esteja de acordo com
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as normas ou especificações técnicas, hipótese em que as despesas decorrentes
ficarão a cargo da empresa, ficando certo que, em nenhuma hipótese a falta de
fiscalização da UFRR eximirá a empresa de suas responsabilidades provenientes do
futuro contrato.
9.18. Responsabilizar-se-á pelos prejuízos causados UFRR ou a terceiros, por atos de
negligência ou culpa de seus empregados ou preposto, durante a execução dos
serviços estipulados no futuro contrato indenizando os danos motivados.
9.19. Executar os serviços de manutenção corretiva e preventiva nos veículos
devendo atender, rigorosamente, as normas técnicas aplicáveis e recomendadas
pelos fabricantes desses.
9.20. Comprovar, sempre que solicitado pela UFRR, a origem das peças e
componentes utilizados na realização dos serviços contratados.
9.21. Responder por danos ou desaparecimentos de bens materiais, acessórios e
avarias causadas por seus empregados ou preposto a UFRR, ou à terceiros, desde
que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70 da Lei nº
8.666/93.
9.22. Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem
solicitados pela UFRR, relacionados com os serviços executados ou a ser executado.
9.23. Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento
das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus à UFRR.
9.24. Manter os veículos em local coberto, limpo e fechado, de modo que ofereça
segurança.
9.25. Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado,
comprovado por certificados de entidades reconhecidas.
9.26. Iniciar, após o recebimento da ORDEM DE SERVIÇO e a devida aprovação do
orçamento pela Coordenação de Transportes, a execução dos serviços contratados,
informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de
assumir as atividades conforme o estabelecido.
9.27. A empresa deverá estar apta a iniciar a prestação dos serviços imediatamente
após a assinatura do Contrato.
9.28. Atender com prioridade as solicitações da UFRR, para a execução dos
serviços.
9.29.
Responsabilizar-se pelas infrações de trânsito e pagamento de multas
resultantes, acidentes etc, que por ventura ocorrerem no período em que os veículos
estiverem a cargo da empresa.
9.30. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com os
Parágrafos Primeiro e Segundo do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
9.31. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em
virtude da prestação dos serviços.
9.32. Acatar todas as orientações da Contratante, sujeitando-se a ampla e irrestrita
fiscalização por parte da UFRR, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
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atendendo prontamente às reclamações formuladas.
9.33. Comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em
virtude da prestação dos serviços.
9.34. No ato da assinatura do contrato a empresa CONTRATADA deverá apresentar
Licença de Operação e Licença Ambiental, emitido pelo órgão ambiental municipal ou
estadual: Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas – SENGA
ou Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia de Roraima –
FEMACT-RR, e estar com os seguintes equipamentos instalados e em pleno
funcionamento:
a) Possuir no mínimo 3 (três) elevadores para carros, com capacidade para suspender
veículos com até 4.000 Kg, e de no mínimo 03 (três) elevadores para carros de 02
(duas) toneladas;
b) Equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de bico, ultrasom e multímetro etc;
c) Equipamentos para serviços de suspensão: prensa hidráulica, torquímetro e
parquímetro;
d) Equipamentos para serviços de troca de correias: gabarito e pistola de ponto;
e) Equipamento de teste para análise de baterias;
f) Máquina de limpeza do sistema de arrefecimento/radiador de veículo;
g) Máquina para teste da bomba de combustível;
h) Possuir espaço físico de área coberta de no mínimo 500m² e pátio de no mínimo
800m², com área murada ou gradeada;
i) Possuir equipamentos instalados e em pleno funcionamento para alinhamento,
balanceamento, caster e cambagem.

10. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
10.1. À licitante vencedora caberá, ainda:
10.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se
a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão
nenhum vínculo empregatício com a UFRR;
10.1.2.
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos
serviços ou em conexão com eles;
10.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal,
relacionadas aos serviços, objeto deste Termo de Referência;
10.1.4. Responsabilizar-se pelos serviços, objeto deste Termo de Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por
dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas
atividades vierem a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a
terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de a UFRR
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fiscalizar e acompanhar todo o procedimento;
10.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer atos de improbidade administrativa,
eventualmente causados por seus empregados nos locais de trabalho ou, ainda que
fora deles, vinculados aos mesmos.
10.1.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicação deste Termo de Referência.
10.1.7. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na
condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à
Administração da UFRR, nem poderá onerar o objeto deste Termo de Referência,
razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a UFRR.

11. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
11.1 - Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte:
11.1.1- é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro
de pessoal da UFRR para a realização dos serviços, objeto da licitação;
11.1.2. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste
Termo de Referência, salvo se houver prévia autorização da Administração da UFRR;

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
12.1. Fiscalizar a fiel observância das disposições do presente Contrato, por meio de
servidor ou Comissão designada para o acompanhamento e a fiscalização dos
serviços/fornecimentos, registrando em relatório as deficiências porventura
existentes no fornecimento dos produtos, notificando à Contratada, por escrito, sobre
as falhas ou defeitos, determinando prazo para a regularização das falhas, faltas e
defeitos observados, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
12.2. Efetuar o pagamento pela execução dos serviços na forma convencionada no
Contrato a ser firmado, desde que atendidas as formalidades previstas.
12.3. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições contratuais.
12.4. Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para a
prestação dos serviços.
12.5. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação escrita da
Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos.
12.6. Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
Contratada que não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se
conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções.
12.7. Fiscalizar e inspecionar os serviços, verificando o cumprimento das
especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao
especificado.
12.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, materiais ou peças em desacordo
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com as obrigações assumidas pela empresa.
12.9. Atestar a execução da prestação dos serviços e receber as faturas
correspondentes, quando apresentadas na forma estabelecida neste Termo de
Referência.
12.10. Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA, dentro das normas que
disciplinam a segurança e o sigilo, quando necessário, ás suas dependências.
12.11. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
12.12. Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo
com as condições preestabelecidas.
12.13. Aprovar ou reprovar os serviços executados pela empresa CONTRATADA.
12.14. Solicitar a execução de serviços por meio de formulário próprio, expedido pela
Administração ou sistema disponibilizados..
12.15. Encaminhar para a empresa os veículos objeto da manutenção ou revisão,
devidamente acompanhados de ORDEM DE SERVIÇO.
12.16. Relacionar-se com a empresa exclusivamente por meio de pessoa por ela
credenciada.

13. DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
13.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica,
hidráulica, funilaria, pintura (corretiva, preventiva e estética) e capotaria/tapeçaria,
incluindo o fornecimento e troca de peças, acessórios, alinhamento, balanceamento e
cambagem, nos veículos oficiais pertencentes à frota operacional da UFRR, serão
executados, no todo ou em parte, conforme a seguir discriminados:
13.1.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Serviços de caráter revisional, com ocorrência
em intervalos regulares de quilometragens percorridas ou tempo de utilização,
previstos no manual de manutenção dos veículos, compreendidos basicamente na
substituição de componentes de vida útil pré-determinada, tais como: óleo,
elementos de filtros, correias, velas, bicos injetores, pastilhas e lonas de freio etc.
13.1.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA: São todos os serviços e reparos necessários
aos defeitos ocorridos acidentalmente como, por exemplo: quebra ou defeitos de
componentes e desgastes prematuros de peças.
13.1.3. SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL:
13.1.3.1. Desmontagem, retífica/reparo, montagem e ajuste de
combustão de baixa e alta pressão movidos a gasolina, álcool e diesel;

motores

a

13.1.3.2. Desmontagem, reparação, montagem e ajuste de cubos de roda, rodas,
borracharia e pneus, manutenção e recuperação de ar-condicionado, alinhamentos,
cambagem e balanceamento, carburadores, injetores de combustível mecânicos e/ou
eletrônicos, mangas e eixos de transmissão, bombas d’água, de combustível e outros,
troca preventiva de óleos lubrificantes e filtros diversos, câmbio mecânico e/ou
automático, (caixa de mudança de marchas), reduções e/ou trações 4X4, freios,
embreagem, rolamentos, retentores, sistema de arrefecimento (radiadores), válvulas,
diferencial (ais), distribuição, direção, engrenagens diversas, amortecedores,
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suspensão, magnetos, mancais, suportes, biela, pistões, retifica de motores à
combustão, enfim, todos os serviços mecânicos e hidráulicos do veículo, inclusive,
substituição de peças e acessórios avariados ou com defeito.

13.1.4. SERVIÇOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
13.1.4.1. Reparo e revisão de todo o sistema elétrico e eletrônico, com substituição
de lâmpadas, faróis, fusíveis, relés, fios e cabos elétricos, ignição eletrônica, bateria,
alternador, motores elétricos etc.
13.1.5. SERVIÇOS DE CAPOTARIA/TAPECARIA
13.1.5.1. Conserto, com fornecimento e colocação de forramentos e peças
necessárias à manutenção e/ou reforma dos veículos.
13.1.6. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA E PINTURA
13.1.6.1. Conserto e reparação de avarias na carroceria dos veículos, se necessário
com substituição de peças ou componentes.
13.1.7. SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
13.1.7.1.
Após as manutenções previstas, os veículos deverão ser entregues
perfeitamente lavados e lubrificados, sem ônus adicionais para a UFRR.
13.1.8. SERVIÇOS DE GUINCHO/REBOQUE E SOCORRO MECÂNICO
13.1.8.1. Caminhão reboque com prancha articulada, e socorro mecânico, com
plantão de 24 (vinte e quatro) horas, para deslocamentos/atendimentos de veículos
em estado de pane elétrica/mecânica e sem condições de uso, no âmbito de boa
Vista, sem ônus adicionais para a UFRR.
13.1.8.2. A empresa Contratada deverá efetuar serviço de socorro mecânico
(guincho) no âmbito de Boa Vista-RR e, excepcionalmente, sem ônus adicional ao
Contrato, sempre que os veículos não puderem trafegar até a oficina de sua
propriedade, devidamente autorizado pela Coordenação de Transporte da UFRR.
13.1.8.3. Na necessidade da utilização de serviço de
socorro mecânicoreboque/guincho fora dos limites da cidade de Boa Vista-RR, a empresa contratada
cobrará por quilometragem rodada, tendo como base o preço médio praticado no
mercado local.
13.1.8.4. A manutenção preventiva e corretiva será realizada mediante emissão
de Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Universitária/Coordenação de
Transportes, e terá por finalidade corrigir possíveis falhas, efetuando os necessários
ajustes, reparos e consertos, inclusive a substituição de peças desgastadas pelo uso.
13.1.8.5. Toda manutenção corretiva só será executada após a avaliação do estado
de conservação do veículo e da emissão do orçamento analítico, devidamente
aprovado pela Coordenação de Transportes da UFRR.
13.1.8.6. O material necessário à manutenção e correção deverá ser fornecido pela
empresa vencedora da licitação, devendo para tanto, comprometer-se a fornecer as
ferramentas e equipamentos necessários ao tipo de serviço a ser realizado.
13.1.8.7. Os serviços executados, bem como fornecimento de peças e acessórios,
deverão ser novos e ter garantia mínima de noventa dias ou, no caso de peças e
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acessórios com garantia de fábrica, a periodicidade determinada pelo fabricante.
13.1.8.8. Os serviços serão executados com estrita observância dos prazos
constantes na Tabela do Fabricante de Tempo Padrão de Reparos (homem/hora) ou
com base na tabela do Sindicato da Indústria da Reparação de Veículos e Acessórios
do Estado de Roraima/SINDIREPA-RR para os serviços de mão-de-obra;
13.1.8.9. Preliminarmente aos serviços de capotaria, lanternagem e pintura, será
apresentado orçamento discriminativo, quantidade e preço, o qual será analisado,
que efetuará pesquisa em pelo menos três empresas do ramo.
13.1.8.10. A empresa vencedora deverá atender prontamente a todos os chamados
que venha receber da Coordenação de Transporte da UFRR no prazo máximo de
quatro horas, contados do registro da solicitação dos serviços, quando da ocorrência
de panes em componentes dos equipamentos, excetuando-se as revisões de caráter
preventivo, que obedecerá à escala de periodicidade a ser definida entre as partes.
13.1.8.11. A empresa vencedora deverá encaminhar à Coordenação de Transporte
da UFRR, no prazo máximo de quarenta e oito horas, Relatório de Assistência
Técnica, com todas as falhas do veículo, discriminando todos os itens a serem
revisados, consertados e substituídos e ainda, os diagnósticos técnicos referentes aos
problemas que ocasionaram tais defeitos.
13.2. As manutenções corretiva e preventiva somente poderão ser executadas
mediante a apresentação de ORDEM DE SERVIÇO, numerada, devidamente
preenchida e assinada pela Prefeitura Universitária / Coordenação de Transporte da
UFRR;
13.3. A Ordem de Serviço especificará as identificações do veículo (marca, modelo,
placa, a modalidade de manutenção, indicando qualquer defeito eventualmente
identificado e, se possível o serviço a ser realizado);
13.4. A empresa, ao receber a Ordem de Serviço, deverá registrar a data, o horário e
seu ciente com assinatura e carimbo;
13.5. O serviço será prestado de segunda a sábado, salvo casos excepcionais;
13.6. O serviço de guincho deverá ser executado em qualquer dia e hora da semana,
que poderá ser acionado também, em caso excepcional, via chamada telefônica no
âmbito do estado de Roraima;

14. DO VALOR ESTIMADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1. O valor global anual estimado para o fornecimento de peças e acessórios é de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
14.2. O estimado global anual para os serviços mecânicos, elétricos/eletrônicos, de
capotaria/tapeçaria, de lanternagem/funilaria/pintura é de 7000 (sete mil) horas,
com base nos últimos serviços executados e considerando a aquisição novos
veículos.
14.3. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Termo de Referência,
correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o
exercício de 2016, a cargo da UFRR.
14.4. Para efeito da licitação será considerado o menor percentual de desconto sobre
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o valor das peças e o menor valor sobre o valor do serviço (hora).

15. DO ORÇAMENTO E APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS
15.1. Para cada Ordem de Serviço, a Prefeitura Universitária/Coordenação de
Transporte solicitará à empresa um orçamento que deverá ser por essa preparado de
forma detalhada, abrangendo quantidade de peças, número de horas e serviços a
serem executados, valores parciais e totais, bem como o prazo para a realização dos
trabalhos.
15.2. Sempre que solicitado pela UFRR, a empresa deverá fornecer tabela de preços
das peças a serem utilizadas ou substituídas praticados por concessionária
autorizada de Boa Vista-RR, de forma a dar parâmetro ao preço local e aplicação do
desconto sobre estas, sendo que, na não apresentação da tabela, prevalecerão os
preços praticados no mês anterior ou os menores preços praticados no mercado
local.
15.3. A UFRR, a seu critério, poderá promover pesquisa de mercado para obtenção
do melhor custo das peças, ficando a empresa obrigada a aceitar/acatar a melhor
oferta encontrada para cada componente;
15.4. O percentual do desconto sobre as peças, ofertado pela empresa por ocasião de
sua proposta deverá ser aplicado em todas as situações previstas neste subitem.
15.5. As peças e suas quantidades, bem como o número de horas e serviços a serem
executados deverão corresponder ao efetivamente necessário para a realização da
respectiva manutenção do veículo, devendo a empresa se abster de propor peças,
serviços e horas em desacordo com o realmente empregado em cada caso concreto.
15.6. Após a autorização para a remoção do veículo emitida pelo Gestor do Contrato,
transmitida à empresa formalmente, desde que assegurada a veracidade e exatidão
das informações (e-mail, fax etc), a empresa deverá remover o veículo no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, para a realização do orçamento prévio,
o qual deverá ser apresentado no intervalo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
após a emissão da autorização para a remoção do veículo.
15.7. Os serviços somente poderão ser executados mediante apresentação de
orçamento prévio, ficando sujeito à autorização pelo Gestor do Contrato, sem a qual
não deverá ser executado, sob pena de não ser efetuado o respectivo pagamento.
15.8. Poderão ser substituídas todas as peças que compõem o veículo, inclusive
seus acessórios (chaves de roda, triângulo, extintores, tapetes, macaco), desde que o
orçamento
respeite
o
princípio
da
viabilidade
econômica
da
manutenção/recuperação do bem patrimonial, e o enunciado nos artigos 1º e 24 da
Instrução Normativa/SLTI nº 3, de 15/05/08, cuja tabela de valores será entregue à
UFRR no ato da assinatura do instrumento contratual.

16. DOS PRAZOS DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS
16.1. Os serviços deverão ser executados nos prazos abaixo estabelecidos, contados
a partir da aprovação do orçamento prévio e competente ORDEM DE SERVIÇO
expedida pela Prefeitura Universitária/Coordenação de Transportes:
16.1.1. Serviços de retifica de motores: até 15 (quinze) dias úteis.
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16.1.2. Serviços de lanternagem/funilaria e pintura: O prazo de execução deverá ser
estabelecido de comum acordo com a empresa, levando-se em consideração o grau
de avaria nos veículos.
16.1.3. Serviços de guincho/reboque e socorro mecânico (subitem 13.1.8):
16.1.4 . Fora dos limites estipulados acima: o prazo será determinado mediante
acordo entre as partes contratantes.
17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
17.1. O (s) serviço(s) contratado(s) objeto deste Termo será(ão) acompanhado(s) per
Comissão de Fiscalização,
17.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.
17.3. 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 substituídos no prazo de em até 03 (três) dias, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
17.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material
e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
17.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
17.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

18. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
18.1. A empresa deverá se comprometer a oferecer os seguintes prazos de garantia:
18.1.1. Serviços realizados e peças substituídas no motor, câmbio e diferencial:
garantia mínima de 06 (seis) meses ou 15.000 (quinze mil) quilômetros, prevalecendo
o que terminar por último.
18.2. Serviços de lanternagem/funilaria e pintura: garantia mínima de 12 (doze)
meses.
18.3. Demais serviços e peças: garantia mínima de 03 (três) meses ou 5.000
quilômetros, prevalecendo o que terminar por último.
18.4. No ato da devolução do veículo, a empresa deverá fornecer certificado de
garantia, por meio de documento próprio ou anotação (impressa ou carimbada) na
Nota Fiscal.
18.5. Ocorrendo defeito ou imperfeição durante o período de garantia, a empresa
será comunicada e deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados
do recebimento da comunicação, providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus
para a UFRR.
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19. DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório no todo ou em parte,
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO da UFRR.

20. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
20.1. O fornecimento objeto do presente Termo de Referência será formalizado
mediante Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas as condições
para sua execução, os direitos e obrigações entre as partes, conforme o caput do 57
da Lei nº 8.666/93.

21. DA VIGÊNCIA
21.1. O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, a contar da data de sua
assinatura, prorrogáveis, conforme inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93.

22.

DA RESCISÃO

22.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Termo de
Referência.
22.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

motivados,

22.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
22.4.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

22.4.1.
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

23.

22.4.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

22.4.3.

Indenizações e multas.

DAS VEDAÇÕES
23.1.

É vedado à CONTRATADA:

23.1.1.
Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
23.1.2.
Interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lei.
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24. ATESTO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA
24.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, em até 30 (trinta) após a prestação
dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura eletrônica (peças e
serviços) discriminativas, dos materiais que foram efetivamente empregados e
serviços executados no mês de competência, indicando as quantidades, valores
unitários e totais, com desconto, acompanhada das respectivas Ordens de Serviços,
devidamente atestadas pelo Gestor do contrato, devidamente atestadas pela
fiscalização da Contratante, comprovante de recolhimento dos encargos sociais e,
quando for o caso, das multas aplicadas.
24.2. Em caso de irregularidade ou imperfeições na emissão dos documentos fiscais,
o prazo de pagamento será contado a partir da sua reapresentação, desde que
devidamente regularizado.
24.3. O pagamento será creditado em nome da empresa, por meio de ordem bancária
contra a entidade bancária explicitada em sua proposta (banco, agência, localidade e
nº da conta corrente) em que deverá ser efetivado o crédito.
24.4. A Nota Fiscal/Fatura eletrônica correspondente deverá ser entregue, pela
empresa, diretamente ao Gestor do Contrato, que somente a liberará para pagamento
após atestar a prestação dos serviços e verificada a regularidade fiscal da empresa,
através de conferência on-line do SICAF, cujo resultado deverá ser impresso e
juntado ao processo de pagamento, ou apresentação, pela empresa, dos
comprovantes de recolhimento do FGTS, Previdência Social.
24.5. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais da
habilitação quanto à situação de regularidade da empresa (art. 27, § 2º, do Decreto
nº 5.450/2005).
24.6. No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa
ou contribuição, deverá ser consignado no corpo do documento fiscal a condição da
excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração
de isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa,
com fins específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada em
sistema de apuração e recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que
preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nos termos da lei.
24.7. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas
ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
24.8. Havendo atraso de pagamento, provocados pela Administração, o valor devido
será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde da 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, mediante aplicação da seguinte
fórmula:
I = (TX/100)/365 EM= I x N x VP
I = Índice de Atualização Financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
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pagamento.
VP = Valor da parcela em atraso.
24.9. Em cumprimento ao disposto no art. 64, da Lei n.º 9.430, de 27/12/96, na Lei
nº 9.718, de 27/11/96, e na IN/SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, alterada
pelas IN nº 539, de 25/04/2005 e nº 706, de 09/01/2007, a Diretoria de
Contabilidade e Finanças/DCF da CONTRATANTE reterá, na fonte, o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem assim a Contribuição sobre o lucro líquido, a
Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP
sobre os pagamentos que efetuar à CONTRATADA, se esta não apresentar cópia do
Termo de Opção ou Certificado de Isenção do IRPJ, de que trata a IN SRF nº 79, de
01/08/00.
24.10. Quanto à prestação de serviços, na retenção do Imposto Sobre Serviços –ISS,
será observado, no que couber, o disposto na Lei Complementar nº 116, de
31/07/2003.

25.

DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

25.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, objeto deste
Termo de Referência, ficarão a cargo de um representante ou Comissão designada
pela autoridade competente da UFRR, a quem compete verificar se a empresa está
executando corretamente a prestação dos serviços, de acordo com o Contrato e aos
demais documentos que o integram, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.
25.2. Dentre as competências do servidor designado para a fiscalização dos serviços,
caberá:
25.2.1. verificar, junto à Contratada e seu preposto, se estão tomando todas as
providências necessárias para o bom andamento dos serviços;
25.2.2. emitir pareceres em todos os atos da empresa contratada relativos à
execução do contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações
e rescisão do contrato;
25.2.3. realizar testes de direção e funcionamento do veículo de maneira a verificar o
seu correto funcionamento, no ato do recebimento.
25.3. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela
execução de todos os serviços, a UFRR reserva-se o direito de, sem qualquer forma
de restrição à plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalização sobre os serviços.
25.4. Cabe à empresa contratada atender prontamente a quaisquer exigências da
fiscalização inerente ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus
para a UFRR, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou
redução da responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da
UFRR ou de seus agentes e prepostos.
25.5. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem
reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização,
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inerente ao objeto e termos do presente instrumento, deverão ser prontamente
atendidas pela empresa, sem ônus para a UFRR.
25.6. A fiscalização se reserva no direito de recusar os serviços executados que não
atenderem as especificações estabelecidas pela UFRR.

26. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
26.1. 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.

27. PENALIDADES E SANÇÕES
27.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
27.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
27.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
27.1.3. fraudar na execução do contrato;
27.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
27.1.5. cometer fraude fiscal;
27.1.6. não mantiver a proposta.
27.2. Comete ainda infração administrativa, a Contratada que:
27.2.1. Fizer declaração falsa
27.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
27.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
27.3.2. multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
27.3.3. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
27.3.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
27.3.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Universidade
Federal de Roraima, pelo prazo de até dois anos;
27.3.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
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27.3.7. 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.
27.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, a Contratada que:
27.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
27.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
27.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
27.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado
e aceito pela Universidade Federal de Roraima, a licitante vencedora ficará isenta das
penalidades cabíveis.
27.6. As penalidades de impedimento de licitar e contratar com a UFRR ou a
Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com a de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados, quando possível.
27.7. Havendo ações comissivas ou omissivas por parte da contratada que, embora
não estejam previstas neste Termo de Referência, mas que firam os princípios gerais
da Administração Pública e ensejem possibilidade de punição por parte da UFRR,
estas serão levadas ao conhecimento da autoridade superior responsável com a
finalidade de se tomar as devidas providências.
27.8. 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.
27.9. 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.
27.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

28. VISTORIA
28.1. A UFRR realizará diligências nas dependências da empresa vencedora, antes
da assinatura do contrato para a devida averiguação da real possibilidade da
mesma atender ao instrumento contratual, no que se referem às instalações
físicas, equipamentos e mão-de-obra especializada, para a prestação dos
serviços de manutenção nos veículos, sendo obrigada a empresa licitante
possuir:
a) Possuir no mínimo 3 (três) elevadores para carros, com capacidade para suspender
veículos com até 4.000 Kg, e de no mínimo 03 (três) elevadores para carros de 02
(duas) toneladas;
b) Equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de bico, ultra-
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som e multímetro etc;
c) Equipamentos para serviços de suspensão: prensa hidráulica, torquímetro e
parquímetro;
d) Equipamentos para serviços de troca de correias: gabarito e pistola de ponto;
e) Equipamento de teste para análise de baterias;
f) Máquina de limpeza do sistema de arrefecimento/radiador de veículo;
g) Máquina para teste da bomba de combustível;
h) Possuir espaço físico de área coberta de no mínimo 400m² e pátio de no mínimo
500m², com área murada ou gradeada;
i) Possuir equipamentos instalados e em pleno funcionamento para alinhamento,
balanceamento, caster e cambagem.

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
29.1 - Consultas a respeito deste Termo de Referência poderão ser feitas pelo
telefone (95) 3621 - 3128 da Prefeitura Universitária da UFRR ou pelo
prefeitura@ufrr.br / ctrans@ufrr.br;
29.2. No caso de inclusão de novos veículos e implementos a UFRR encaminhará à
empresa relação contendo a respectiva especificação do bem incluído, para
conhecimento e controle;
29.3. O pessoal envolvido no serviço previsto neste instrumento não terá qualquer
vínculo empregatício com a UFRR, sendo exclusivas as despesas com todos os
encargos sociais, trabalhistas e fiscais incidentes;
29.4. O serviço se contratado poderá sofrer acréscimos ou supressões de acordo com
o interesse e a necessidade da Administração, observando-se o disposto no artigo 65
da Lei nº 8.666/93;
29.5.
Os
casos
omissos
serão
solucionados
pela
Pró-reitoria
de
Administração/PROAD e de Infraestrutura/PROINFRA conjuntamente com a
Prefeitura Universitária.
Boa Vista/RR, 29 de dezembro de 2015.

Elaborado por
Rodrigo Melo Sales
Coordenação de Transportes
CTRANS/PU/PROINFRA/UFRR
Visto
Raimundo Nonato Lopes dos Santos
Prefeito Universitário/PU
Visto
Joel Carlos Moizinho
Pró-reitor de Infraestrutura
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PROINFRA/UFRR

À vista das informações contidas nestes autos e com observância ás normas
vigentes, APROVO o presente Termo de Referência e AUTORIDADE a realização do
procedimento licitatório.

Raimundo Aparecido P. da Silva
Pró-reitor de Administração
PROAD/UFRR
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ANEXO I
MODELO

MARCA

PLACA

ANO

COR

COMBUSTIVEL

CAMPUS/SETOR

1

Ambulância

Renault

OPW-4183

2013/2014

BRANCA

DIESEL

HOSPITAL GERAL

2

Ambulância

Renault

OPW-4205

2013/2014

BRANCA

DIESEL

HOSPITAL DA CRIANÇA

3

Blazer

Chevrolet

NAJ-5938

1996/1997

BRANCA

GASOLINA

PARICARANA

Voadeira

-

2012

BRANCA

-

PARICARANA

R/Titan

NUL-0319

2012

AZUL

-

PARICARANA

M. Benz

JWI-0068

1977

AZUL

DIESEL

PARICARANA

Agrale

NBA-7255

2011/2012

BRANCA

DIESEL

PARICARANA

Agrale

NUK-0897

2012

BRANCA

DIESEL

PARICARANA

Agrale

NUJ-8969

2012/2013

BRANCA

DIESEL

PARICARANA

Toyota

NOJ-9576

2009

PRETO

GASOLINA

PARICARANA

Chevrolet

NAY-4523

2009

BRANCA

GASOLINA

REITORIA

12 Classic
13 Fiesta

Chevrolet

NAZ-6346

2009

BRANCA

GASOLINA

PARICARANA

Ford

NAY-5942

2010

PRATA

GASOLINA

PROINFRA

14 Fiesta

Ford

NAY-5872

2010

PRATA

GASOLINA

PARICARANA

15 Fiorino

Fiat

NAH-5694

1995

BRANCA

GASOLINA

PARICARANA

Volkswagen

JFO-9026

1995

BRANCA

GASOLINA

CMAN/HIDRÁULICA

Toyota

NAO-3116

2007

PRATA

DIESEL

PARICARANA

18 Kadett SL

Chevrolet

LWV-9598

1992

AZUL

GASOLINA

PARICARANA

19 L-200

Mitsubishi

NAR-5995

2008

BRANCA

DEISEL

MURUPÚ/EAGRO

20 L-200

Mitsubishi

NAR-5985

2008

BRANCA

DIESEL

PARICARANA

21 L-200

Mitsubishi

NAI-9596

2004

PRATA

DIESEL

CMAN/REFRIGERAÇÃO

Bramont

NBA-6859

2011/2012

PRATA

DIESEL

PARICARANA
PARICARANA
PARICARANA

Ord.

6

Barco em
Alumínio
Carreta/Barc
o
Caminhão
3/4

7

Caminhão

4
5

8
9

Caminhão
Baú
Caminhão
Basculante

10 Corolla
Corsa -

11 Classic

Corsa -

16 Gol
17 Hilux

22 Mahindra

23 Micro-ônibus M. Benz
24 Micro-ônibus Volkswagen

NAJ-5939

1974/1975

AZUL

DIESEL

NAZ-1883

2008/2009

BRANCA

DIESEL

M.Polo/Vol
are

NAN-9052

2014/2015

AMARELO

DIESEL

26 Micro-ônibus Volkswagen

NAN-2988

2010

VERDE

DIESEL

PARICARANA

27 Monza

Chevrolet

NAI-1143

1994

BRANCA

GASOLINA

PARICARANA

28 Moto
29 Moto

Kasinsk/CRZ

NAQ-5574

2012/2013

BRANCA

GASOLINA

CAUAMÉ

Kasinsk/CRZ

NAQ-5544

2012/2013

BRANCA

GASOLINA

PARICARANA

30 Moto

Kasinsk/CRZ NAQ-5554

2012/2013

BRANCA

GASOLINA

MURUPÚ

31 Moto

Kasinsk/CRZ NAQ-5564

2012/2013

BRANCA

GASOLINA

PARICARANA

2004

PRATA

GASOLINA

MANUTENÇÃO

25 Micro-ônibus

32 Moto

YBR

NAO-5548
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33 Ônibus

M. Benz

NAO-0585

2014/2015

AMARELO

DIESEL

-

34 Ônibus

M. Benz

NAO-0595

2014/2015

AMARELO

DIESEL

-

35 Ônibus

M. Benz

NAO-0615

2014/2015

AMARELO

DIESEL

-

36 Ônibus

M. Benz

NAO-0605

2014/2015

AMARELO

DIESEL

-

37 Ônibus

M. Benz

NAP-1503

2014/2015

AMARELO

DIESEL

MURUPÚ

NAW-8006

2009

PRATA

DIESEL

PARICARANA

NAM-0685

2004/2005

AZUL

DIESEL

PARICARANA

38 Ônibus
39 Ônibus
Reboque/Mo

Comil /
Svelto
Volks/Indus
car

40 to
41 Ranger
42 Ranger

Flexmoto

NBA-7021

2012

BRANCA

-

PARICARANA

Ford

NAN-0663

2010

PRATA

DIESEL

NRTU

Ford

NOR-8007

2009

PRATA

DIESEL

PARICARANA

43 Ranger

Ford

NAN-1948

2010

BRANCA

DIESEL

PARICARANA

44 Ranger

Ford

NAN-0703

2010

BRANCA

DIESEL

CAUAMÉ

45 S-10
46 S-10 Colina

Chevrolet

NAL-6988

2002

PRATA

DIESEL

PARICARANA

Chevrolet

NAT-2074

2007

PRATA

DIESEL

CPV

47 S-10 Suframa

Chevrolet

NAY-6480

2008

BRANCA

DIESEL

PARICARANA

48 S-10 Tornado

Chevrolet

NAM-1316

2010

BRANCA

DIESEL

PARICARANA

49 Siena

Fiat

NAW-6228

2014/2015

BRANCA

50 Siena

Fiat

NUH-6649

2014

BRANCA

51 Strada

Fiat

NUH-7170

2010/2011

BRANCA

GASOLINA

PATRIMÔNIO

52 Strada
53 Strada

Fiat

NAP-0332

2012/2013

BRANCA

GASOLINA

PARICARANA

Fiat

NAP-0472

2012/2013

BRANCA

PARICARANA

54 Strada

Fiat

NAS-5241

2006/2007

AZUL

55 Strada

Fiat

JXY-7089

2004/2005

AZUL

56 Strada
57 Uno Mille
58 VAN

Fiat

NAP-0402

2012/2013

BRANCA

GASOLINA
ALCOOL/GASOLI
NA
ALCOOL/GASOLI
NA
GASOLINA

Fiat

NAQ-1839

2005/2006

CINZA

GASOLINA

CAUAMÉ
PROTOCOLO

Renault

NAZ-0372

2011/2012

PRATA

DIESEL

PARICARANA

Fiat

NAU-6580

2008/2009

CINZA

DIESEL

PARICARANA

Trator

Agrale

44440

2012

PRATA

DIESEL

PARICARANA

Trator

Valmet

7855

AMARELO

DIESEL

PARICARANA

Trator

CBT

7176

-

AMARELO

DIESEL

CAUAMÉ

Trator

39924

2011

VERMELHO

DIESEL

CAUAMÉ

S/T

2008

AZUL

DIESEL

CAUAMÉ

Trator

Agrale
New
Holland
Agrale

21010

2008

VERMELHO

DIESEL

Trator

Agrale

39538

2012

PRATA

DIESEL

Trator

Valmet

16926

-

AMARELO

DIESEL

Trator

Coiote

3107

2014

VERMELHO

DIESEL

MURUPÚ
MURUPÚ
MURUPÚ
MURUPÚ

59 VAN
60
61
62
63

64 Trator
65
66
67
68
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ALCOOL/GASOLI
NA
ALCOOL/GASOLI
NA

EAGRO
ITCPES

CMAN/ELÉTRICA
PARICARANA

ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º .........

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA com sede no(a) ......, na cidade de ........,
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e
nome), nomeado(a) pela Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no .......
de ..... de ....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de
Identidade nº ......., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão,
na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de
...../...../20....., processo administrativo nº ........, RESOLVE registrar os preços da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por
ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas
no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual
prestação de serviço de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do ..........
Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item
Ou lote
do
TR

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

Especificação

Unidade de
medida ou
tarefa

Valor
Unitário

Valor
global ou
total

Frequência

Periodicidade

Garantia

Nota Explicativa: adaptar a tabela acima, bem como a referente ao cadastro de reserva, quando for o caso, de acordo
com as condições e características atinentes à natureza do serviço.

3. VALIDADE DA ATA
3.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir
do(a)................................, não podendo ser prorrogada.
3.2.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
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4.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).
4.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
4.5.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e
o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1.
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.5.2.
convocar os demais
oportunidade de negociação.

fornecedores

para

assegurar

igual

4.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1.

descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.7.2.
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3.
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4.
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) participante(s).
4.8.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1,
5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
4.9.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.9.1.

por razão de interesse público; ou

4.9.2.

a pedido do fornecedor.
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5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no
Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
5.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/93.
5.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos
do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s)
fornecedor(es) registrado(s)
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ANEXO III
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE
SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA,
E A EMPRESA .......................................

A
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
RORAIMA
com
sede
no(a)
....................................................., na cidade de ...................................... /Estado
..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a)
pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de
..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrito(a)
no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
....................................,
doravante
denominada
CONTRATANTE,
e
o(a)
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a)
na
...................................,
em
.............................
doravante
designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da
Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº
........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e
em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do
Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2,
de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de
.........................., que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
ITEM
(SERVIÇO)

LOCAL DE
EXECUÇÃO

QUANTIDADE

HORÁRIO/

VALORES

PERÍODO

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, aplicável na hipótese em que a licitação tenha sido dividida
em itens ou grupos, devendo compatibilizar-se com as especificações dos serviços estabelecidas no Termo de Referência
e reproduzir o preço e demais condições ofertadas na proposta vencedora.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com
início na data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./..........,
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podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta)
meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração; e
2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de
termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1 O valor total da contratação é de R$ .......... (.....).
3.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20....,
na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele
referentes encontram-se definidos no Edital.
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o
interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentação da proposta, pela variação do IGP
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7. CLÁUSULA OITAVA
FISCALIZAÇÃO

–

REGIME

DE

EXECUÇÃO

DOS

SERVIÇOS

E

7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA,
os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são
aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas
no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

motivados,

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.4.3. Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
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11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas
e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento,
por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de
1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo
de Contrato será o da Seção Judiciária de .................. - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
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Representante legal da CONTRATANTE
_________________________
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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