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CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS

TERMO DE REFERÊNCIA
(Processo Administra vo n.° 01242.000053/2019-69)
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços con nuados de administração,
gerenciamento e controle informa zado, com uso de cartões eletrônicos magné cos ou com chip como
meio de intermediação do pagamento, para aquisição de combus veis em rede de postos credenciados,
po etanol, gasolina, diesel, diesel S10, arla 32 e lubriﬁcantes, a ﬁm de atender aos veículos oﬁciais do
CEMADEN, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas neste instrumento:
GRUPO 01
Itens
Tipo
Quan dade Anual Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)
1
Etanol
1.000 litros
2,885
2.885,00
2
Gasolina
15.000 litros
4,266
63.990,00
3
Diesel
3.000 litros
3,523
10.569,00
4
Diesel S10
30.000 litros
3,637
109.110,00
5
Arla 32
100 litros
3,000
300,00
6 Lubriﬁcantes
500 litros
24,51
12.255,00
Subtotal
199.109,00
7
Taxa de Administração Es mada
2,82%
5.614,87
TOTAL DO GRUPO 01
204.723,87

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de administração, gerenciamento e controle
informa zado, com uso de cartões eletrônicos magné cos ou com chip como meio de intermediação do
pagamento, para aquisição de combus veis em rede de postos credenciados.
1.3. Os quan ta vos e respec vos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário.
1.5. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até
o limite de 60 (sessenta) meses, com base no ar go 57, II, da Lei 8.666, de 1993.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Jus ﬁca va e obje vo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico especíﬁco dos
Estudos Preliminares, apêndice desse Termo de Referência.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
prestação do serviço de administração, gerenciamento e controle informa zado, com uso de cartões
eletrônicos magné cos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para aquisição de
combus veis po etanol, gasolina, diesel, diesel S10, arla 32 e lubriﬁcantes, em rede de postos
credenciados para abastecimento dos veículos que compõem a frota do Cemaden.
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3.2. Os serviços compreendem: serviços de gestão da frota de veículos do CEMADEN/MCTIC, com
operação de sistema informa zado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magné co
e abastecimento de combus vel.
3.3. Durante todo o período contratual, o percentual cobrado a tulo de administração e controle da
frota, cotado na proposta da Licitante Vencedora incidirá sobre os valores correspondentes aos
abastecimentos.
3.4. O Vencedor será aquele que apresentar o maior desconto sobre os combus veis e a menor taxa de
administração, devendo o fornecedor oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
3.5. A execução dos serviços far-se-á por meio de recursos de tecnologia da informação, oferecendo
controles globais e individualizados da u lização e dos abastecimentos dos veículos, compreendendo:
3.5.1. Controles gerenciais da u lização dos veículos, por meio de:
3.5.1.1. Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais, globais e individualizados,
demonstrando todos os dados referentes ao abastecimento dos veículos.
3.5.1.2. Sistemas operacionais para processamento das informações nos equipamentos periféricos do
sistema des nados à iden ﬁcação dos veículos e terminais.
3.5.1.3. Equipamentos periféricos e cartões eletrônicos do sistema des nados aos veículos, que
viabilizem o gerenciamento de informações da frota, sendo um cartão para cada veículo da frota do
CEMADEN/MCTIC e uma senha para uso de condutores credenciados pelo CEMADEN/MCTIC, conforme
lista e autorização expressa da Coordenação de Administração.
3.5.1.4. Processamento dos dados de quilometragem, custos, iden ﬁcação do veículo, iden ﬁcação do
portador, datas e horários de aplicação de insumos: pos de combus veis, lubriﬁcantes, etc., a serem
alimentados por meio eletrônico, com ou sem a par cipação humana, e em base gerencial de dados
disponíveis para consulta do CEMADEN/MCTIC.
3.5.1.5. Processo de consolidação de dados e de emissão de relatórios para o CEMADEN/MCTIC via
Internet.
3.6. Racionalização e controle de gastos com produtos e serviços aplicados aos veículos, incluindo:
3.6.1. Combus veis dos pos: gasolina, etanol, diesel, biodiesel.
3.6.2. Óleos lubriﬁcantes para motores a gasolina, a etanol e a diesel.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de serviço comum de caráter con nuado sem fornecimento de mão de obra em regime de
dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, não se cons tuindo em quaisquer das a vidades, previstas no art. 3º do aludido
decreto, cuja execução indireta é vedada.
4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega cio entre os empregados da Contratada e a
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.1.1. Requisitos necessários para o atendimento da necessidade:
5.1.1.1. Aplicação em todos os veículos pertencentes à frota da CEMADEN;
5.1.1.2. Contar com uma ampla rede de postos com abastecimento;
5.1.1.3. Flexibilidade do sistema de abastecimento, facilitando o acesso a uma rede ampla;
5.1.1.4. Simpliﬁcação dos procedimentos e das ro nas de controle dos abastecimentos, permanecendo o
sistema informa zado, proporcionando agilidade nos procedimentos, obtenção de informações da frota
em tempo hábil, via Internet, para tomada de decisões corre vas;
5.1.1.5. Zelo, conservação e bom uso dos veículos da frota do CEMADEN;
5.1.1.6. Modernização dos controles, precisão das informações e redução do tempo de compilação e
análise de dados.
5.1.2. Serviço con nuado.
5.1.3. Critérios e prá cas de sustentabilidade:
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5.1.3.1. Que os bens sejam cons tuídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
5.1.3.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de cer ﬁcação do Ins tuto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou
de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
5.1.3.3. Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possível, que u lize materiais recicláveis, de forma a garan r a máxima proteção
durante o transporte e o armazenamento;
5.1.3.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na
dire va ROHS (Restric on of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDES);
5.1.3.5. Usar produtos de limpeza e conservação de super cies e objetos inanimados que obedeçam às
classiﬁcações e especiﬁcações determinadas pela ANVISA;
5.1.3.6. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme ins tuído no Decreto nº
48.138, de 8 de outubro de 2003;
5.1.3.7. Conforme prevê o art. 33 da lei de Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 de 2 de
agosto de 2010), ﬁcam obrigados os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar
e implementar sistemas de Logís ca Reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, de Produtos Perigosos;
5.1.3.8. Observar o Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita o art. 18 que os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens, deverão estruturar
e implementar sistemas de logís ca reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso
pelo consumidor;
5.1.3.9. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
5.1.3.10. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e en dades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua des nação às
associações e coopera vas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta sele va
do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do
Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;
5.1.3.11. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
sobre resíduos sólidos; e
5.1.3.12. Prever a des nação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo
disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999
5.1.4. Duração inicial do contrato: 12 (doze) meses.
5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação
do serviço.
5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Termo.
6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria
nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse ﬁm,
de segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 17:00 horas.
6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia ú l seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o
dia ú l anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente iden ﬁcado,
apresentando documento de iden dade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitação para a realização da vistoria.
6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compa vel de reprodução, contendo as informações rela vas ao objeto da
licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.
6.4. A não realização da vistoria, quando faculta va, não poderá embasar posteriores alegações de
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desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
7.1.1. Sistemas de controle
7.1.1.1. A Licitante Vencedora disponibilizará acesso ao sistema de controle de frotas em níveis
compa veis ao modelo previstos no contrato;
7.1.1.2. Os Relatórios disponibilizados pela Licitante Vencedora deverão conter, no mínimo, as seguintes
informações, acumuladas a par r da contratação dos serviços:
7.1.1.2.1. Relação dos veículos por marca, modelo, ano de fabricação e motorização;
7.1.1.2.2. Histórico das operações realizadas pela frota, contendo: data, horário, iden ﬁcação do
estabelecimento, iden ﬁcação do usuário, mercadoria ou serviço adquirido, quan dade adquirida, valor
unitário, valor total da operação e saldo;
7.1.1.2.3. Análise e histórico de consumo de combus vel (km/l) dos veículos da frota;
7.1.1.2.4. Quilometragem percorrida pelos veículos da frota;
7.1.1.2.5. Histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pela autoridade
competente do CEMADEN/MCTIC;
7.1.1.2.6. Histórico das operações realizadas pelo estabelecimento credenciado;
7.1.1.2.7. Descri vo dos limites de crédito distribuídos aos veículos da frota ou grupo de veículos
previamente estabelecidos na implantação do sistema de gestão de frota;
7.1.1.2.8. Relatórios constando apenas os veículos que apresentem distorções em termos de
quilometragem e de consumo de combus vel;
7.1.1.2.9. Relatório consolidado de custo periódico por veículo e da frota, incluindo combus vel,
lubriﬁcantes, quilômetro rodado e consumo.
7.1.1.3. O sistema deverá possibilitar a consolidação de dados, permi ndo o acesso aos mesmos e a
emissão de relatórios na base de gerenciamento.
7.1.1.4. O sistema de gerenciamento de frotas via WEB on-line, em tempo real, com funcionamento
através do conceito de gestão por exceção com base nos parâmetros operacionais da frota, deﬁnidos
pelo Gestor e permi r que realizadas múl plas cotações.
7.1.1.5. O sistema deve ser restri vo/informa vo com os seguintes parâmetros ((km/l (Mínimo/Máximo),
Capacidade do Tanque, Serviços Liberados, Valor/Qtde. do Serviço, Litros (Abastecimento/
Óleo/Querosene), Horas entre transações, Quan dade de transações por veículo, Fechamento de Rede
(UF/Município). Todos os parâmetros restri vos e/ou informa vos devem poder ser cadastrados via WEB
pelo gestor da frota, deﬁnindo os parâmetros por veículo e a regra geral para toda a frota. O sistema deve
ainda permi r a importação de relatórios gerenciais para planilhas em Excel.
7.1.2. Dos serviços de abastecimento
7.1.2.1. Informa zação dos dados coletados por ocasião de cada abastecimento e do consumo de
combus vel, quilometragem, custos, iden ﬁcação do veículo, iden ﬁcação do portador ou motorista,
datas e horários, pos de combus veis, lubriﬁcantes e serviços, a serem alimentados por meio
eletrônico, com ou sem a par cipação humana, e em base gerencial de dados disponíveis para cada
unidade regional.
7.1.2.2. Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios para o CEMADEN, pela Internet.
7.1.3. Da rede de estabelecimentos de postos de abastecimento
7.1.3.1. A Licitante Vencedora deverá apresentar, em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato,
uma relação de postos de abastecimento credenciados.
7.1.3.2. A rede de postos de abastecimentos deverá estar equipada para aceitar transações com cartões
eletrônicos, po start com chips, ou magné cos, dos veículos das frotas do órgão contratante e estarem,
no máximo, a 200 quilômetros de distância entre si no estado de São Paulo.
7.1.3.3. No caso de impossibilidade temporária de se efetuar a transação em meio eletrônico, prover
formas alterna vas para garan r a con nuidade dos serviços contratados.
7.1.4. A Licitante Vencedora deverá dispor de sistema tecnológico informa zado integrado para viabilizar
o pagamento dos abastecimentos dos veículos com combus veis e pelo uso de lubriﬁcantes, junto aos
postos de abastecimento credenciados.
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7.2. A execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, na forma
que segue:
7.2.1. A contratada deverá disponibilizar os cartões magné cos na sede do órgão;
7.2.2. A contratada deverá fornecer os relatórios de consumo de cada cartão.
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
8.1. Os atores que par ciparão da gestão do contrato serão: o representante da contratante (gestor do
contrato) e o representante da contratada.
8.2. Os mecanismos de comunicação a serem estabelecidos entre o órgão ou en dade e a prestadora de
serviços serão: e-mail, telefone, sistema postal, dentre outros.
8.3. O gestor do contrato veriﬁcará a atestará os relatórios de abastecimento/faturas, solicitando
correções de inconsistências quando for o caso.
9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, nas quan dades es madas e qualidades estabelecidas,
promovendo sua subs tuição quando necessário.
10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. A demanda do órgão tem como base as caracterís cas descritas nos Estudos Preliminares, apêndice
desse Termo de Referência.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2. Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;
11.3. No ﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, ﬁxando prazo para a sua correção,
cer ﬁcando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
neste Termo de Referência;
11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
11.6. Não pra car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
11.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;
11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
11.9. Cien ﬁcar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
11.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especiﬁcações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do
serviço e no ﬁcações expedidas;
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4817534&infra_sis…

5/16

28/05/2019

SEI/MCTIC - 4218588 - Termo de Referência

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneﬁciado da
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e u lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quan dade mínimas especiﬁcadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
12.2. Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ﬁxado pelo
ﬁscal do contrato, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados;
12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado à União ou à en dade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração
em sua integralidade, ﬁcando a Contratante autorizada a descontar da garan a, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
12.4. U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
12.5. Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança no órgão Contratante, nos termos do ar go 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;
12.6. Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela ﬁscalização do contrato, até o dia
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
rela va à Seguridade Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida A va da União;
3) cer dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou
sede do contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão Nega va de Débitos
Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
12.6.1. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação especíﬁca, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
12.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se veriﬁque no local dos serviços.
12.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela vos
à execução do empreendimento.
12.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a vidade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
12.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
12.11. Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a conduzi-los eﬁcaz e
eﬁcientemente, de acordo com os documentos e especiﬁcações que integram este Termo de Referência,
no prazo determinado.
12.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.
12.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos execu vos que fujam às especiﬁcações do memorial descri vo.
12.14. Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
12.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;
12.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
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pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislação, quando a contratada houver se beneﬁciado da preferência estabelecida pela Lei
nº 13.146, de 2015.
12.17. Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato;
12.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança da Contratante;
12.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
12.21. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo
VII – F da Instrução Norma va SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
12.21.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os mesmos sem limitações;
12.21.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua u lização sem que exista
autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
12.22. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que con nuará a execução dos serviços.
12.23. Apresentar, após a assinatura do contrato, no prazo de 10 (dez) dias, a relação da rede
credenciada;
12.24. A futura contratada terá responsabilidade direta pelo mau fornecimento dos produtos de sua rede
credenciada, bem como pelos danos causados ao patrimônio do CEMADEN em decorrência disso;
12.25. Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja
necessário;
12.26. Indicar telefones para contato fora dos horários normais de atendimento, inclusive ﬁnais de
semana e feriados, para casos excepcionais que porventura venham a ocorrer;
12.27. Comunicar ao CEMADEN, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sempre que houver a inclusão de
novos postos de abastecimento credenciados junto à rede da contratada;
12.28. Garan r que os preços cobrados na rede credenciada de postos de combus veis terão como limite
o preço de abastecimento da bomba à vista;
12.29. Disponibilizar, a cada operação, comprovante impresso com os dados do veiculo conforme abaixo
discriminado, e, total em reais, bem como disponibilizar, a qualquer tempo, por meio de senhas de
acesso ao sistema, à ﬁscalização, genericamente, e a cada usuário de cartão eletrônico, especiﬁcamente:
Quilometragem do veículo abastecido; Data, hora e local do abastecimento; Marca e modelo do veículo;
Placa do veículo; Tipo e quan dade de combus vel fornecido; Valor do litro do combus vel na bomba;
Nome do condutor do veículo e espaço para sua assinatura.
12.30. Dispor de call center para bloqueio imediato de cartão extraviado/perdido. Após o bloqueio,
qualquer despesa efetuada no cartão será de exclusiva responsabilidade da contratada;
12.31. O sistema de controle de abastecimento deverá oferecer segurança que vincule o cartão
magné co a um código ou placa do veículo, de forma que impeça o abastecimento de outros veículos
que não sejam da frota do CEMADEN e/ou locados por este Centro e autorizados pelo CEMADEN;
12.32. Cada condutor deverá ter sua iden ﬁcação validada através de senha, durante a execução de
qualquer operação realizada na rede de postos credenciados.
12.33. Reembolsar pontualmente a rede de estabelecimentos credenciados, pelo valor constante do
orçamento previamente aprovado e efe vamente despendido, ﬁcando claro que o CEMADEN/MCTI não
responde solidária ou subsidiariamente por esses pagamentos, que é de total responsabilidade da
Licitante Vencedora.
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13. DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1. Não será admi da a subcontratação do objeto licitatório.
14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
14.1. 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 man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade do contrato.
15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
15.1. O acompanhamento e a ﬁscalização da execução do contrato consistem na veriﬁcação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2. O representante da Contratante deverá ter a qualiﬁcação necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
15.3. A veriﬁcação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.
15.4. A ﬁscalização do contrato, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da produ vidade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que
esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente realizada, respeitando-se os limites
de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u lizado na execução dos serviços deverá
ser veriﬁcada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respec vas
quan dades e especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
15.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências veriﬁcadas, adotando
as providências necessárias ao ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º
e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções
administra vas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.8. As a vidades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preven va, ro neira e sistemá ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de ﬁscalização ou único
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, ﬁque assegurada a dis nção dessas a vidades e, em
razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão
do Contrato.
15.9. A ﬁscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e u lizará o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR) ou outro instrumento subs tuto para aferição da qualidade
da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
a vidades contratadas; ou
b) deixar de u lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u lizá-los com
qualidade ou quan dade inferior à demandada.
15.9.1. A u lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação
da prestação dos serviços.
15.10. Durante a execução do objeto, o ﬁscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
15.11. O ﬁscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto
ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
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15.12. Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
15.13. A CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo ﬁscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
15.14. Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação
à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatório.
15.15. O ﬁscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suﬁciente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos
serviços.
15.16. A conformidade do material a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser veriﬁcada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respec vas quan dades e
especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
15.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Norma va SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for per nente à contratação.
15.18. A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e ﬁscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
16.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento deﬁni vo dos serviços, nos
termos abaixo.
16.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda
a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
16.3. O recebimento provisório será realizado pelo ﬁscal técnico e setorial ou pela equipe de ﬁscalização
após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
16.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
proﬁssionais técnicos competentes, acompanhados dos proﬁssionais encarregados pelo serviço, com a
ﬁnalidade de veriﬁcar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões ﬁnais que se ﬁzerem necessários.
16.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao ﬁnal de cada período de faturamento, o ﬁscal técnico
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato
16.3.1.2. A Contratada ﬁca obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à ﬁscalização não atestar a úl ma e/ou única
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.
16.3.1.3. O recebimento provisório também ﬁcará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes
de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
16.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a par r do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
ﬁscal ou a equipe de ﬁscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
16.3.2.1. quando a ﬁscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
ﬁscalização técnica e administra va e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhálos ao gestor do contrato para recebimento deﬁni vo.
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4817534&infra_sis…

9/16

28/05/2019

SEI/MCTIC - 4218588 - Termo de Referência

16.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úl mo.
16.3.2.2.1. Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempes vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.
16.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do
Contrato deverá providenciar o recebimento deﬁni vo, ato que concre za o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
16.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela ﬁscalização e, caso
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas correções;
16.4.2. Emi r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento deﬁni vo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e
16.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela ﬁscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento subs tuto.
16.5. O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garan as
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
16.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs tuídos no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
17. DO PAGAMENTO
17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
17.1.1. 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 emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento deﬁni vo do serviço, conforme este
Termo de Referência
17.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
ﬁscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à documentação mencionada no art. 29 da
Lei nº 8.666, de 1993.
17.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão
ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.
17.4. O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
17.4.1. o prazo de validade;
17.4.2. a data da emissão;
17.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
17.4.4. o período de prestação dos serviços;
17.4.5. o valor a pagar; e
17.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
17.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;
17.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de 2017, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
17.6.1. não produziu os resultados acordados;
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17.6.2. deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;
17.6.3. deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
u lizou-os com qualidade ou quan dade inferior à demandada.
17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para
pagamento.
17.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
no ﬁcação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
17.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em licitação, no âmbito
do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi vas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.
17.11. 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 per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus créditos.
17.12. Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
17.13. Havendo a efe va 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.
17.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
17.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em
especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP
n. 5/2017, quando couber.
17.15. É vedado o pagamento, a qualquer tulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em
seu quadro societário servidor público da a va do órgão contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente.
17.16. 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 efe vo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = [( 6 / 100 )/365]
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
18. REAJUSTE
18.1. Os preços são ﬁxos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.
18.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo — IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.
18.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par r dos
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efeitos ﬁnanceiros do úl mo reajuste.
18.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela úl ma variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice deﬁni vo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
18.4. Nas aferições ﬁnais, o índice u lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o deﬁni vo.
18.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex nto ou de qualquer forma não possa
mais ser u lizado, será adotado, em subs tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
18.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs tuto, as partes elegerão novo índice oﬁcial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo adi vo.
18.7. O reajuste será realizado por apos lamento.
19. GARANTIA DA EXECUÇÃO
19.1 O adjudicatário prestará garan a de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de
1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
19.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de
garan a, podendo optar por caução em dinheiro ou tulos da dívida pública, seguro-garan a ou ﬁança
bancária.
19.2.1 A inobservância do prazo ﬁxado para apresentação da garan a acarretará a aplicação de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois
por cento).
19.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I
e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
19.3 A validade da garan a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de
90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº
5/2017.
19.4 A garan a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
19.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
19.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
19.4.3 multas moratórias e puni vas aplicadas pela Administração à contratada; e
19.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas
pela contratada, quando couber.
19.5 A modalidade seguro-garan a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
19.6 A garan a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta especíﬁca na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.
19.7 Caso a opção seja por u lizar tulos da dívida pública, estes devem ter sido emi dos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme deﬁnido pelo Ministério da
Fazenda.
19.8 No caso de garan a na modalidade de ﬁança bancária, deverá constar expressa renúncia do ﬁador
aos bene cios do ar go 827 do Código Civil.
19.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan a deverá ser
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros u lizados quando da
contratação.
19.10 Se o valor da garan a for u lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respec va reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
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data em que for no ﬁcada.
19.11 A Contratante executará a garan a na forma prevista na legislação que rege a matéria.
19.12 Será considerada ex nta a garan a:
19.12.1 com a devolução da apólice, carta ﬁança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a tulo de garan a, acompanhada de declaração da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
19.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação,
conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
19.13 O garan dor não é parte para ﬁgurar em processo administra vo instaurado pela contratante com
o obje vo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
19.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garan a, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infração administra va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
20.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
20.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
20.1.5. cometer fraude ﬁscal.
20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
20.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos signiﬁca vos para o
serviço contratado;
20.2.2. Multa de:
20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo
quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação
do objeto, de forma a conﬁgurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo
da rescisão unilateral da avença;
20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;
20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e
20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da
garan a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a
rescisão do contrato;
20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
si.
20.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade
administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
20.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos
20.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administra va no subitem 20.1 deste Termo de
Referência.
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20.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
20.3. As sanções previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
20.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2:
Tabela 1
GRAU
CORRESPONDÊNCIA
1
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
ITEM
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão corporal ou conseqüências
letais, por ocorrência;
Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por
dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionário sem qualiﬁcação para executar os serviços contratados, por empregado e por
dia;
Recusar-se a executar serviço determinado pela ﬁscalização, por serviço e por dia;
Re rar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e
por dia;
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão ﬁscalizador, por ocorrência;
Subs tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente no ﬁcada pelo órgão ﬁscalizador, por item e por ocorrência;
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da
CONTRATADA

GRAU
05
04
03
02
03

01
02
01
03
01
01

20.5. Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
proﬁssionais que:
20.5.1. tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
20.5.2. tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;
20.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos pra cados.
20.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo 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.
20.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso, serão
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inscritos na Dívida A va da União e cobrados judicialmente.
20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
20.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
20.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração
administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação preliminar ou
Processo Administra vo de Responsabilização - PAR.
20.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato lesivo
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administra va.
20.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra vos
especíﬁcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo come do por pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente público.
20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade ﬁscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
21.2. Os critérios de qualiﬁcação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualiﬁcação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
21.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
21.4.1. Valor Global: R$ 204.723,87 (duzentos e quatro mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e sete
centavos).
21.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.
21.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
21.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
22.1. O custo es mado da contratação é o previsto no valor global máximo.
22.2. Tal valor foi ob do a par r de preços médios da Agência Nacional do Petróleo – ANP, para o estado
de São Paulo e valores ob dos com base no Painel de Compras do Governo Federal, com base no inciso I
e IV, § 2º, art. 2º da IN MPOG/SLTI nº 05/2014.
23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
23.1. O detalhamento da dotação orçamentária da contratação está previsto no edital.
Município de São José dos Campos, 21 de maio de 2019.

(assinado eletronicamente)
RONALD DA CONCEIÇÃO DE SÁ
Assistente em Ciência e Tecnologia
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De acordo.

(assinado eletronicamente)
WESLEY NOGUEIRA BARBOSA
Coordenador de Administração

Ciente e de acordo. Considerando que o presente Termo de Referência contempla corretamente
as características e especificações acerca do objeto pretendido, e ainda, considerando a legalidade de seu
conteúdo, com fulcro nas competências do art. 20 do Anexo da Portaria nº 5.141, de 14 de novembro de
2016, publicada no DOU nº 219 de 16/11/2016, APROVO o presente Termo de Referência.

(assinado eletronicamente)
OSVALDO LUIZ LEAL DE MORAES
Diretor

Documento assinado eletronicamente por Wesley Nogueira Barbosa, Coordenador de
Administração, em 22/05/2019, às 15:43 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Ronald da Conceição de Sá, Assistente em Ciência e
Tecnologia, em 22/05/2019, às 15:47 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Luiz Leal de Moraes, Diretor do Centro Nacional
de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, em 22/05/2019, às 17:39 (horário oﬁcial de
Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mc c.gov.br/veriﬁca.html,
informando o código veriﬁcador 4218588 e o código CRC 9E606492.
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