
MINISTERIO DA DEFESA
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO

(EEM/1905)

ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO

PREGAOELETRONICOSRPN'OI0/2021

(Processo Administrativo n.' 64498.008697/2021-38)

/'3
Toma-se público que a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, por meio da

Seção de Licitações e Contratos, sediado(a) Praça Genera] Tibúrcio, ]25, Urca, Rio de Janeiro

RJ, 22290-270, iealizaiá licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento ///e/?o/' pl'eço po/' //e/lz, sob a forma de
execução indireta, no regime de empreitada por p/eço zrn/i'ár/o, nos termos da Lei n' 1 0.520,

de 17 dejulho de 2002, do Decreto n.' l0.024, de 20 de setembro de 2019 , do Decreto 9.507,

de 21 de setembro de 201 8, do Decreto n' 7.746, de 05 de junho de 2012,do Decreto n' 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, das Instruções Nonnativas SEGES/MP n' 05, de 26 de maio de
2017, n' 03, de 26 de abril de 2018 e cla Instrução Normativa SLTI/MP n' 01, de 19 dejaneiro
de 2010, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n' 8.538, de

06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993

e as exigências estabelecidas neste Edital.

'a Data da sessão: 23/09/2021

Horário: ] 0:00 110ras

Local: Portal de Compras do Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.bl

1. DOOBJETO

1.1. 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviço de transporte rodoviário de bagagem em geral, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

/.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Tenllo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação ein quantos itens forem de
seuinteresse.
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1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2 DO REGISTRODEPREÇOS

2. 1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais

adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3 DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registio cadastral no SICAF, que permite a

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrânica.

3.2

3.3

3.4

O cadastro no SICAF deverá sel feito no Portal de Compras do Govenlo Federal,
no sítio , por meio de certificado digital

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP - Brasil.

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.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
cm seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os aros praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso,ainda que porterceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais
no SICAF e mantê-jos atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identinlque incorreção ou aqueles se tomem desatualizados.

3.5.1 A não observância do disposto no subirem anterior poderá ensejar
desclassinlcação no momento da habilitação

}

3.5

)

4. DAPARTICIPAÇÃONOPREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível cona o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento

regulam no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF,
conforme disposto no art. 9' da Uq SEBES/MP n' 3, de 201 8.

4.1.1 0s licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema
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4.1.2 Para o item 2 a participação é exclusiva a microempresas e
empresas dc pequeno porte, nos tempos do art. 48 da Lei Complementar .
n' 123, de 14 de dezembro de 2006

4.2 Não podcl

4.2.1

ão participar desta licitação os interessados:

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos

administrativos, na ferIDa da legislação vigente;

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

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou

judicialmente;

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9' da Lei n' 8.666,

de 1993;

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5 que estqam sob falência, concurso dc credores ou insolvência, eln
processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6 entidades empresariais que estalam reunidas Gm consórcio;

4.2.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP,
atuando nessa condição (Acórdão n' 746/20 1 4-TCU-Plenário);

4.2.8 instituições sem üms lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução

Nonllativa/SEGES n' 05/20 1 7).

4.2.8.1 E admissível a participação de organizações sociais,

qualinlcadas na forma dos ans. 5' a 7' da Lei 9.637/1998, desde
que os serviços objeto desta licitação sc insiram entre as
atividades previstas no contrato de gestão Hn-nlado entre o
Poder Público e a organização social (Acórdão n' 1 .406/2017

TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão

e dos respectivos aros constitutivos.

''3

4.2.9 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da

Instrução Normativa SEGES/MP n' 5, de 20 17

4.3. Nos termos do art. 5' do Decreto n' 9.507, de 2018, é vedada a contratação de

pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar
de

detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atum na área responsável pela

demanda ou contratação; ou

de autoridade hielaiquicamente superior no âmbito do órgão contratante

4.3.1 Para os fins do disposto t)este item, considera-se familiar o cônjuge, o

companheiro ou o parente cn] linha neta ou colateral, por
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consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula

Vincu[ante/STF n' 13, art. 5', inciso V. da Lei n' 12.8]3, de 16 de maio

de 2013 e art. 2', inciso 111, do Decreto n.' 7.203, de 04 de junho de
20]0);

4.4. Nos termos do art. 7' do Decreto n' 7.203, dc 2010, é vedada, ainda, a utilização,

na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que
sda familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou htnção dc

confiança neste órgão contratante.

4.5 Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará "sim'' ou "não"

em campo próprio do sistema eletrõnico, relativo às seguintes declarações:

4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei
Complementar n' 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
f'avorecido estabelecido em seus ans. 42 a 49.

4.5.1.1. nos itens exclusivos para participação de

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação
do campo ''não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva
para nlicroemptesas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do cailapo "não'' apenas produzirá o efeito dc o

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei Complementar n' 123, de 2006, mesmo que

inictoempresa, empresa dc pequeno porte ou sociedade

cooperativa.

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

4.5.3. que cumpre os requisitos para a habilitação dcHinidos no Edital e que

a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;

4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certas-ne

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.7. que não emprega menor de 18 anos ein trabalho soturno, 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', XXXlll, da
Constituição;

4.5.8. que a proposta foi elaborada de folha independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP n' 2, de 1 6 de setembro de 2009.

4.5.9. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 111 e IV
do art. ] ' c no incisa 111 do ait. 5' da Constituição Federal;

4.5.10. que os serviços são prestados por empresas que comprovem

culnprinlento de iesel'/a de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social c que atendam às

}

)
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regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no alt.
93 da Lei n' 8.213, de 24 dejulho de 1991.

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

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,

proposta caiu a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

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

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados

constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, {l I' da LC n' 123, de 2006.

5.5. Tncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrânico durante a

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ânus decorrente da perda de

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou desua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substiü.iir a

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inse!;idos no sistema;
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgam-mento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para

acesso público após o encerramento do envio de lances
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1 valor unitário do item;
6.1 .2 Descrição do objeto, contendo as infonnações similares à especificação '

do Termo dc Referência

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

pievidenciários, traballlistas, tributários, comerciais e quaisquer outros quc
incidatn direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o

preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme
anexo deste Edital;

5.

/1

r'''\.

6.
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6.4. A Contratada deverá arcar com o ânus decadente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos

variáveis decorrentes de favores futuros e incertos, tais como os valores providos
cotll o quantitativo de vale transporte, devendo compleinentá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não sqa satisfatório para o atendimento do objeto da

licitação, excito quando ocoiTer algum dos eventos arrolados nos incisos do $1'
do artigo 57 da Lei n' 8.666, de 1993.

6.5. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos

serviços demandados c executados, concomitantemente com a realização, se
necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com
base na alínea "b" do inciso l do ait. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63
$2' da-IN SEGES/MP n.5/2017.

6.6. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em

caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete,
serão adoradas as orientações a seguir:

6.6.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percenQial será mantido
durante toda a execução contratual;

6.6.2cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou
redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do
débito.

6.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percenhiais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou

contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo,
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no
subitem anterior.

6.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação
vigente.

6.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Ten)lo de

Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos
seus terá-nos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e

utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução
contrai-ial, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6. 10. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão

de exclusiva responsabilidade do licitante, não Ihe assistindo o direito de pleitear

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

0
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0

6 12. Os licitantes devem iespeitai os picços máximos estabelecidos nas normas de

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações

públicas;

6. 12. 1 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administração '
por parte dos contratados pode ensdar a responsabilização pelo Tribunal
de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias

ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis. e da

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada
a ocorrência de superfaturamento por sobrepieço'iid execução do contrato.

n. : :3;U;=+-=-a

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

7.1 A abertura da plesentc licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema

eletrânico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2 0 Pregoeiro veriHlcará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas

que não estqam em confonrüdade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações

exigidas no Termo de Referência. '
7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassinlcação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
ein sentido conta'ário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classiÊtcadas, sendo que somente

estas participarão da fase de lances.

7.4 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro c
os licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminham lances exclusivamente

por meio de sistema eletrânico, sendo imediatamente infor©$dos do seu recebimento
e do valorconsignado no registro.
7.5.1 0 lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

7.6 0s licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

aberhira da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 0 licitante soincnte poderá oferecer lance de valor inferior ao último por cle ofertado '

e registrado pelo sistema.
7.8 0 intervalo mínimo de diferença dc valores ou percentuais entre os lances, que

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta quc

cobrir a melhor oferta deverá scr de 0,0 1 (um centavo).

'n
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7.9 Será adorado para o envio de lances no pregão eletrânico o modo de disputa "aberto e

fechado", em que os licitantes apiescntarão lances públicos e sucessivos, com lance
Hlnalc fechado.

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
Rindo o .:play será automaticamente encerrada a decepção de lances.

7.1 1 Encenado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possaill ofertar um lance final e fechado en] até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerraillento deste prazo.

7. 1 1 . 1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições dcHinidas neste item, podem-ão

os autores dos melhores lallccs subsequentes, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerranaento deste prazo.

)

7.12 Após o término dos prazos estabelecidos elos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segtmdo a ordem crescente de valores

7.12.1 Não havendo lance final e fechado classificado na fauna estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo

7.13 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fachada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

7.14. Não serão aceitas dois ou mais lances de ilaesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado eln primeiro lugar.

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

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrânico poderá pennanecer acessível aos licitantes para a recepção eventual de
locação de veículos, para transporte de pessoas dos lances.

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrânico para o pregoeiro persistir por tetnpo
superior a dez illinutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio
cletrânico utilizado para divulgação.

7. 1 8. O critério dejulgainento aditado será o menor preço, confonne definido neste Edital e
seus anexos.

7. 19. Caso o licitante não apresente lances, conconerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática

Ü
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junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identiHlcará eln coluna
pr(1)pria as tnicroeinptcsas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de tnaior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos ans. 44 e 45 da LC n'

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n' 8.538, de 2015.
7.21 . Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada
7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitei-n
anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentador $blas n)ícroeinpresas e

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá

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

7.25.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3', $ 2', da Lei n' 8.666, dc 1993
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
7.25.2. estados por empresas brasileiras;

7.25.3 prestados pot empresas que invistam enl pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;

7.25.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deHlciência ou pala reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.

')

'3

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema

eletrânico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro

deverá encaminhar, pelo sistema eletrõnico, contraproposta ao licitante que tenha

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação
cln condições diferentes das previstas neste Edital. '

7.27.1. A negociação será realizada por meio do .Sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classiHtcado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao últitno lance ofertado após a negociação
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realizada: acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

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

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8./ Encenada a etapa de negociação, o piegociro exaininará a proposta classificada em

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço ein relação ao

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7' e no $ 9' do art. 26 do Decreto n.' l0.024/20 19

8.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da

Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua
proposta final, confonlle anexo deste Edital

8.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do
pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada
pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

8.4A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos c

Foinlação de Preços não caracteriza motivo suHlciente para a desclassificação da proposta,
desde que não contrariem exigências legais.

8.5 Será desci:,ssÊHicada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo

Vll-A da in SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.5. / não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.5.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.5.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Tenho de Referência;

8.5.4 apresentam preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/201 8- TCU-

Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço
inanlfestamente inexcquível;

8.5.4./ Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá i'ecursos

suHlcientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a
proposta de preços ou menor lance que:

8.5.4. 1. 1 for insuHjciente para a coberüira dos custos da contratação, apresente
preços global ou unitários simbólicos, inisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocat(brio da

licitação não tenha estabelecido litnites mínimos, excito quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante
pata os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.5.4.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que soam
inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo
obrigatório, tais como leis, medidas pl-ovisórias e convenções coletivas
detrabalho vigentes
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8.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou ein caso da necessidade

de esclarecimentos complementares, poderão scr efetuadas diligências, na forma do $ 3'

do artigo 43 da Lei n' 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do AJlexo

Vll-A da IN BEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidadc da

8.7 Quando o licitante apresentar preço Htnal inferior a 30% (trinta poi cento) da média dos

preços ofertados para o ]nesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata

desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e

exequibilidade da proposta.

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

8.8.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública pala a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser rciniciada incdiailte aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro lloras
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata

8.9 Ca

novembro à ianeila.

8. 10 0 Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,

por meio de funcionalidade disponível no sistema, ]lo prazo de 2 (duas) horas, sob pena de

não aceitação da proposta.

8.10.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
ftlndamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

8.10.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as

planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
8.11 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro preteJldida.

8. 12 0 Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha
de Custos e Fonnação de Preços com aqueles praticados no mercado eln relação aos

insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

8.13 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que não haja majolação do preço.

8. 13. 1 0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a

substância das propostas;
8.13.2 Considera-se erro no pieenchiinento da planilha passível de correção a indicação de

recolhimento de impostos e contribuições na fornaa do Simples Nacional, quando não

cabível esse regime.

''3
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8

8

8

8

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

1 5 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de cjassinicação.

1 6 Havendo necessidade, o Picgoeiro suspendera a sessão, informando no "chat'' a nova
data e horál-io para a continuidade da mesma.

17 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre quc a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,

haverá nova verificação, pelo sistema, da evenhal ocorrência do empate Hicto, previsto

nos artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006, seguindo-se a disciplina tentes estabelecida, se
for o caso.

8. 1 8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro veriflcaiá a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.

)
9 . DA nABii.nAçÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidâneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Uniãoo;
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ates de Improbidade

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
( ).
d) Lista de Inidâneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substihlição
das consultas das alíneas "b", "c" e "d'' acima pela Consulta Consolidada

de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

Ç,)

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

tainbéin de seu sócio maioritário, por força do artigo 12 da Lei n' 8.429,
de ] 992, 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 sqa
sócio maloritáno

9.1 .2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para

{
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verificar se houve fraude por pare das empresas apontadas no

Relatório de Oconências Impeditivas Indiretas.
9.1.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9. 1 .2. 1 .2 0 licitante será convocado para manifestação previamente

à sua desclassificação

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

9.1 .4 No caso de habilitação, haverá nova veriülcação;...IFJo sistema, da eventual

ocorrência do eJnpate Hlcto, previsto nos arte: 44 e 45 da Lei
Complementar n' ] 23, de 2006, seguindo-se a discip]ina antes estabelecida

para aceitação da proposta subsequente.

9.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, el-n relação à habilitação

jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação económica financeira e habilitação técnica,
confomle o disposto na Instrução Nomlativa SEGES/MP n' 03, de 20 1 8.

9.2.1 0 interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Nomlativa
SEGES/MP n' 03, dc 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no STCAF até o terceiro dia útil anterior à

data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2 E dever do licitante atualizai previamente as comprovaçõcs constantes do SICAF

para que estqam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação
aütalizada

L

9.2.3 0 descumpriilaento do subitem acima implicará a habilitação do licitante, excito
se a consulta aos sítios eletrânicos oHtciais emissores de certidões feita pelo

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme ait.
43, $3', do Decreto l0.024, de 2019.

9.3Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,

necessários à confirtllação daqueles exigidos neste Edital e jü .ltl)resentados, o licitante
será convocado a encatninhá-los, cm formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas,sob pena de habilitação.

9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do precncllimento de requisitos mediante

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida eln relação à
integridade do documento digital.

9.5Não serão aceitas documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,

salvo aqueles legalmente permitidos.
L
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9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estai em nome da matriz, e sc o

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da nl]ia], exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente en]
nome da matriz.

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

9.7Ressaivado ü disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos teimou deste

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, pala fins de habilitação:

9.6.1

9.8 Habilitação jurídica:

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

9.8.2 Em se tratando de Microeinpreendedor Individual - MEl: CertiHlcado da

Condição de Microcmprcendedor Individual - CCMET, cuja aceitação
ficará condicionada à veriütcação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br

b

9.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva

sede, acompaiúado de doculllento comprobatório de seus administradores;

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

9.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;

9.8.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira
em funcionamento no País;

)

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

9.9 Regularidade fiscal e trabalhista

9.9.1

9.9.2

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

prova de regularidade fiscal pedante 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 c à
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Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,

relativos à Seguridade Social, nos termos da Pontaria Conjunta n' 1 .75 ] , de

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

inclusive ãiiiiêles

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

9.9.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com -
efeito de negativa, nos tempos do Título Vll-A da Consolidação das Leis

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de I' dc maio de 1 943;

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

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

9.9.7 caso o licitante sda considerado isento dose tributos municipais

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante

a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou
sede, ou outra equivalente, na fonna da lei;

9.9.8 Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, 11, da Lei
Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá,
também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista

das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão

subcontratadas no deconer da execução do contrato, ainda que exista

alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4',

$ 1' do Decreto n' 8.538, de 2015.

Qualificação Económico-Financeira:

9.]0.1 certidão negativa de falência expedida pejo distribuidor da sede do

licitante;

''1 9.10

9.10.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,

já exigíveis e apresentados na faina da lei, que conlprovcm a boa situação
financeira da einpl'esa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços })rovisórios, podendo ser atualizados por índices oHlciais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1 no caso de empresa constihlída no exercício social vigente,

admite-se a apresentação de balanço pau;i.rTonial ç demonstrações

contábeis referentes ao período dc existência da sociedade;

9.10.2.2 é admissível o balanço intermediário, sc decoiier de lei ou
contrato/estatuto social

1.
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9.10 3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a l (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

LG

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

SG

LC
Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.10.4 As empresas, quc apresentarem resultado inferior ou igual a l(um) em

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar património líquido de ...(....)
do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

)

9.11 Qualificação Técnica:

9. ll . l Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o

item pertinente, , mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.1].2 0s atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade económica principal ou secundária especificadas no contrato
social vigente;

9.11.3 Somente serão acentos atestados expedidos após a conclusão do contrato

ou se decorrido, pelo magnas, un] ano do início de sua execução, excito se
Hirinado para ser executado em prazo inferior, conforme item l0.8 do
Anexo Vll-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

Q

9. 1 1 .4 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de
forma concomitante, pois essa situação sc equivale, para nns de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação,
nos termos do item 1 0.9 do Anexo Vll-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.11.5 0 1icitante disponibilizará todas as infortnaçõcs 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
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os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo Vll-A da IN
BEGES/MPDG n. 5/20 17.

g
0

P

9. /2 0 licitante enquadrado como microemprcendedor individual que pretenda
auferir os beneãicios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.

123, de 2006, estará dispensado (a) da prova dc inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

9.13 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não '

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital

9.13.1 A declamação do vencedor acontecerá no momento imediatamente

posterior à fase de habilitação.

9.14 Caso a proposta mais vantajosa sda 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 e trabalhista, a
mesma será convocada pal'a, no prazo dc 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 justinlcativa

9.15 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a habilitação do licitante, sem prquízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microeinpresa, empresa

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação
fiscal c trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

') 9.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o

Pregoeiro suspendera a sessão, informando no "chat" a nova delta e horário para a
continuidade da mesma.

9.17 Será habilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, sqa por não

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

9.18 Nos itens não exclusivos a microeinpl'asas c empresas de pequeno ponte, em

havendo habilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência

do empate Hiato, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19 0 licitante provisoriaincnte vencedor ein unl item, que estiver concon'endo em
outro item, ülcará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item ein que venceu às do item -
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en] que estiver conconendo, e assim sucessivamente, sob pena dc habilitação, além
da aplicação das sanções cabíveis.

9.19.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos dc habilitação, a

habilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) sda(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
relllanescentes.

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

1() DO ENCAMINHAh4ENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

] 0.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema elctrânico c

10.1. 1 ser redigida en] língua portuguesa, datilografada ou digitada, cm uma via,

sem emendas, usuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal

lO.1.2 apresentam' a planilha de custos e fomlação de picços, devidamente
ajustada ao lance vencedor,

[O.].3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para âns de pagamento.

l0.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração ]lo decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, sc for o caso.

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

1 0.4 0s preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário

en] algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5' da Lei n'
8.666/93).

l0.4.1 0conendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

1 0.4.2 A oferta deverá ser fln-ne e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto

deste Edital, scm conter alternativas de preço ou de qualquer outra
condição quc induza o julgamento a mais de uin resultado, sob pena de
desclassificação.

1 0.4.l? .. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos. não

kcndo considerada aquela que não corresponda às especificações ali
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

l0.5 As propostas que contenhan] a descrição do objcto, o valor e os documentos

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação

devera

\

)

0
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11 DOSRECURSOS

1 1. 1 0 P!-egoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização

fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa dc pequeno porte, se for o caso,
concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para lque qualquer- licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e pol quais motivos, em campo próprio do
sistema.

1 1.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade ea

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, ânldamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentraiá no mérito recursal, mas apenas

veriülcará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de

recorrem importará a decadência desse direito.
1 1 .2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de

três dias para apresentar as lazões, pelo sistema eletrânico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões talnbéin pelo sistema eletrõnico, ein outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do reGoU'ente, sendo-lhes

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.

11.3 0 acolhimento do recurso invalida tão somente os ates insuscetíveis de

aproveitamento.
11.4 0s autos do processo permanecerão com vista flanqueada aos interessados, no

cndeieço constante neste Edital.

L

'a

'n
12 DAREABERTURADASESSÃOPÚBLICA

12. 1 A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública p['ecedcnte ou en] que seja

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os fitos

anulados e os quc dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor não assinam' o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos ternos do art. 43, $1' da LC n' 123/2006, serão adotados

os procedimentos ilnediatamcnte posteriores ao encerramento da etapa de
lances

1.
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Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de

regi.stro de preços, a Administração, sem prquízo da aplicação das sanções das

demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos

complementares e, feita a negociação, assinar o conta-ato ou a ata de registro de
preços.

DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Teimo
de Referência, anexo a este Edital.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
1 8.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Tempo

de Referência.

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE E DA CONTRA:leDA
19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo

de Referência.

DOPAGA]WENTO

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

20.1.1. E admitida a cessão de crédito deconente da contratação de que trata
este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta
contraüial anexa a este Edital.

A presente contratação permite a antecipação de pagamento, conforme

as negras previstas no Termo de Referência
DAS SAF{ÇOES ADMINISTRATl\AS.

21.1. Comete iníl-ação administrativa, nos terá-nos da Lei n' l0.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;

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

16.9.

17

18

19.

20.

\

P

20.1.2

21

0

21.1.2.
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2 1 . 1 .3. apresentar documentação falsa;

2 1 . 1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21 . 1.5. ensqar o retardamento da execução do objcto;
21.1.6. não mantivera proposta;

21.1.7. collleter fraude fiscal;

21 . 1.8. comportar-se de modo inidâneo;

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não horuarem o

compromisso assumido injustiÊlcadainente.
Considera-se comportamento inidâneo, entre outros, a declaração falsa quanto

às condições de participação, quanto ao enquadramento coIRo ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, eln qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances. -

O licitante/a(.Uudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e

criminal, às seguintes sanções:
21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não

acarretarem prquízos significativos ao objeto da contratação;
Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estio-nado do(s) item(s)

prdudicado(s) pela conduta do licitante;

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

Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento

no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto peidurarcm os motivos determinantes

da ptmição ou até que sqa promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prduízos causados;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sançocs.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática

de infração administrativa tipinlcada pela Lei n' 12.846, de I' de agosto de
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias

do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da

empresa deverão scr remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de

investigação ptcliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização

A apuração e o julgamento das demais infiações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n' 12.846, de I' de agosto de 2013, seguirão seu rito normal
na unidade adillinistrativa.

h

21.2.

21.3.

21.4.

/'1

21.4.2

21.4.3.

21.4.4.

21.4.5.

''1
21.5.

21.6.

21.7
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21.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para aputação da oconência de danos e prquízos à

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.

Caso o valor da multa não sda suficiente para cobrir os prquízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme alugo 419 do Código Civil

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 n' 8.666,
de 1 993, e subsidiariamente na Lei n' 9.784, de 1999.

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
As penalidades serão obrigatorialneilte registradas no SICAF.

As sanções por aros praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Teimo de Referência.

FORMAÇÃO DO CADASTRO DE REGER\W

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classiHlcado.

A apresentação de novas propostas na forma deste item não prdudicará o
insultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas cm valor igual
ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da újtinla

proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

Esta ordeill 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 2] do Decreto n' 7.892/21 3.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a aber«hra da sessão

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrânica, pelo e-mail
saio.eceme@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço

I'í'àÇa General Tibúrcio, 125, Urna, Rio de Janeiro - RJ, 22290-270, seção de
Licitações e Contratos.

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

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

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para

21.9

21.10.

21.11

21.12

21.13. r')

22. DA
22.1.

22.2.

22.3

22.4

23 DA
23.].

23.2.

0

23.3

23.4.

23.5
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aberhira da sessão pública, exclusivamente por meio eletrânico via internet, no

endereço indicado no Edital.

O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios

formais aos responsáveis pela elaboração do edital c dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazosK

previstos no certame.
23.7. 1. A concessão dc efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitação.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão áiqlÊügadas pelo sistema e

vincularão os participantes c a administração.
DASDISPOSTÇÕESGERAIS

24.1

24.2

23.6.

23.7.

23.8.

24.

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

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supeiveniente que impeça

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não llaja comunicação em contrário,
pelo Pregoeiro.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o hol'ário de Brasília -- DF.

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar ecos

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.

A homologação do i-esultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

As nomlas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não colnproinetam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança
da contratação.
Os licitantes assumem todos os custos de preparaçãDü{ 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.

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 inicial-n c vencem os

prazos em dias de expediente na Administração.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o-
afastamento do licitante, desde quc sda possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

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

24.3

24.4.

24.5.

24.6.

24.7

24.8

24.9.

24.10.
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24.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrânico

www.comprasnç!:gQ]CI» ou www.eceme.eb.mil.br, e também poderá ser lido

e/ou obtido no endereço Praça General Tibúrcio, 125, Urna, Rio de Janeiro -

RJ, nos dias úteis, no horário das 09:30 horas às 12:00 horas, mesmo endereço

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.

25. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos
25. 1. ANEXO 1 - Termo de Referência;

25.2. ANEXO ll Minuta de Ata de Registro de Preços;

25.3. ANEXO 111 Minuta de Termo de Contrato;

Rio de janeiro - RJ.1,2á d(#ÉbZto de 202 1

CAliLOS hCnECO NETO - TC
Ordená@or,de Despesas da ECEME

()
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITOBRASILEIRO

DECEx - DESMil
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO - MAIOR DO EXERCITO

ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

PREGAOELETRONICO

PREGÃOELETRÕNICON'l0/2021

NUP 64498.008697/2021 -38

ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA
a.

l DOOBJETO

1.1 Contratação de serviço de transporte rodoviário de bagagens em geral, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administre
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico: Serviços Ni
Atualização Outubro/2020

ros da Consulta
Continuados

.Geral da U

  ITEM UNI
D

VALOR
UNITA

RIO

UASG
GERENCIADO

R

OT
1)

VALOR
TOTAL

l
Transporte nacional rodoviário
interestadual e intermunicipal de
bagagem -- Local até 50 Kin

M3 R$ 76,06

160313
ESCOLA DE
COMANDO E
ESTADO-
MAIOR DO
EXER(:; :lO/RJ

A" R$
106.484,00

2

Transporte nacional rodoviário
interestadual e intermunicipal de
bagagemMOBILIA
AtJTOMOVEL MOTOCICLETA -
faixa de 5 1 Km até 500 Km.

Ms
R$

107,67

160313
ESCOLA DE
COMANDO E
ESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

700 R$ 75.369.00

3

Transporte nacional rodoviário
interestadual e intermunicipal de
bagagem -- MOBÍLIA
AUTOMOVEL MOTOCICLETA -
faixa de 501 Km até 1 .000 Km

M3
R$
176,06

160313
ESCOLA DE
COMANDO E
ESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

700 R$

123.242,00

R$

385.497,00
4 Transporte nacional rodoviário

interestadual e intermunicipal de
m3 R$

183,57

160313
ESCOLA DE :''



1 .2 0 objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de transporte rodoviário de
bagagem em geral. 0

1 .3 0s quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima

1 .4 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreí/ada por Preço
Unitário

1.5 0 contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser proliogado,
com base no artigo 57, $ 1', da Lei n. 8.666/93.

1.6 0s serviços compreendem o transporte de bagagem ( Mobília / Automóvel /
Motocicleta) no território nacional, porta a porta, compreendendo desmontagem,
embalagem, retirada no local de origem, guarda temporária em depósito, se necessário,
descarga dos bens transportados, montagetn dos mesmos no seu destino e seguro
especíHtco, abrangendo a todos os meios de transporte existentes e necessários na execução
do serviço, dentro do prazo estipulado este Termo de Referência.
1.7 A tabela acima apresenta as faixas das distâncias passíveis de serem percorridas nos
serviços de transporte de bagagens com os respectivos valores estimados, por metro cúbico
(m') transportado:
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  bagagem MOBÍLIA --
AUTOMOVEL MOTOCICLETA
- faixa de 1 .001 Km até 2.000 KJn    

COMANDO E
ESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ    

5

Transporte nacional rodoviário
interestadual e intermunicipal de
bagagem MOBÍLIA
AtJTON40VEL MOTOCICLETA -
faixa de 2.001 Km até 3.000 Km

M3
R$

160313
ESCOLA DE
COMANDO E
ESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

700
R$
194.425,00

6

I'ransporte nacional rodoviário
interestadual e intermunicipal de
bagagem MOBÍLIA
AUTOMOVEL MOTOCICLETA -
faixa de 3001 Km até 4.000 Kln

H3
R$
359,62

160313
ESCOLA DE
COMANDO E
ESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

700
R$
251.734,00

7

Transporte nacional rodoviário
interestadual e intermunicipal de
bagagem MOBÍLIA --
AIJTOMOVEL MOTOCICLETA -
faixa de 4001 Kln até 5.000 Knl

m3
R$
454,00

160313
ESCOLA DE
COMANDO E
ESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

A" R$
476.700,00

8

Transporte nacional rodoviário
interestadual e intermLmicipal de
bagagem MOBÍLIA
AUTOMOVEL MOTOCICLETA -
acitna de 5.000 Km

Ms
R$

460,89

160313
ESCOLA DE
COMANDO E
ESTADO-
MAIOR DO
EXERCITO/RJ

&"
R$
483.934,50

            2.097.385,50



1 .8 0 certame será dividido em 8 (oito) itens, com critério de julgamento pelo MEN(IIR
VALOR POR ITEM, cabendo ao licitante apresentar lance para os itens que estiver
interesse. A disputa entre os licitantes participantes neste certame sêi'apor n metro cúbico (m')
para mobília, autolllóvel e motocicleta.

1 .9 A estimativa com relação à distância e a metragem cúbica de 70 m' (relativa a oficial
superior) para fins de empenho, baseia-se no Anexo 1, Do Decreto n' 4.307, de 1 8 de julho
de 2002, o qual regulamenta a Medida Provisória n' 2.21 5-10, de 31 de agosto de 2001, que
dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Alnladas.

1.10 Por se tratar de inda estimativa, os números de mudanças, volumes a serem

transportados e valores mencionados na tabela acima não constituem, em hipótese alguma,
compromisso futuro para o Contratante, razão pela qual não poderá ser exigida, nem
considerada como valor para pagamento mínimo, sem que isso justifique qualquer
indenização à Contratada.

].ll Para fins de remuneração à Contratada, o volume mínimo de bagagem a ser

transportada por contratação fica estipulado em 10 m; (dez metros cúbicos), de forma que a
Contratada possa cobrir seus custos operacionais.

1 .12 0 teimo "mobília" compreende o conjunto de objetos de uso pessoal do militam e de
seus dependentes, correspondente a: móveis, aparelhos e utensílios de uso doméstico.

] .1 3 A Contratada fica dispensada de transportar os seguintes materiais:

1.13.1 armas e muniçoes;

1.13.2 produtos químicos, explosivos e botijão de gás contendo gás;
1.13.3 alimentos perecíveis e produtos de limpeza abertos;

animais domésticos e plantas.].13.4

1. 14 Caso militar solicitante tenha interesse em transportar algüi::l.:jns) do(s) material(is)

discriminado(s) no subitem 1. 13, deverá negociar diretamente com a Contratada, arfando
com os respectivos custos e obrigações acessórias, sem que o Contratante possa ser
considerado coiresponsável por qualquer assunto referente ao transporte destes materiais.

1.15 Ressalta-se aos licitantes que os preços a serem ofertados sejam exclusivamente ena
função do valor unitário de cada item, observando que a empresa que lançar o menor preço,
consequentemente a vencedora, terá que fornecer o objeto da licitação ao preço lançado
durante toda a vigência da Ata (12 meses), destacando-se o fato de que os preços são
irreaj estáveis .

1.16 0 custo estimado global ou total da contratação será de aproximadamente R
$2.097.385,50 (dois milhões, noventa e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e
cinquenta centavos).

1.16.1 0 custo estimado da contratação foi apurado mediante pesquisas de preços
praticados no mercado, aditando-se os critérios prc6erenciais descritos na IN n'
03/201 7 MPDG.

2 JUSTI FICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se ponnenorizada cm Tópico

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
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3 DESCRIÇÃO DASOI.UÇÃ0:

1.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E
FORNECEDOR

FORMA DE SELEÇÃO DO

4.1 Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na
modalidade pregão, em sua forma eletrõnica.

4.2 0s serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n' 9.507.

de 21 de setembro de 201 8, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas
no alt. 3' do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

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

4.4 A adoção do sistema de registro de preços justifica-se pelo enquadramento deste
certame nos termos do Art. 3', Inciso 1, 11 e 111 do Decreto n' 7.892, de 23 dejaneiro de

2013: tendo suas necessidades de forma eventual e imprevisível, das quais não se

permite uma definição exata das quantidades, sendo adequado contratar os serviços
com previsão de entrega parcelada e de forma estimada, bem como, peinlitindo que a

contratação do objeto deste Termo de Referência atenda a mais de um Órgão da
Administração Pública

)

5 KEQuisiTosnAcoNTnATAÇÃo

5. 1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1.1. Destaca-se que a quilometragem informada nos itens será mensurada a

partir do endereço de origem local da apanha até o endereço de destino local de
entrega.

0

5. 1 .2. O transporte de bagagem será realizado de porta a porta;

5.1 .3. Antes do início do serviço a Contratada deverá ir até o local onde será retirada a

mudança pala realizar a medição da quantidade em ms necessários à confecção da nota
de empenho.

5.1.3.1. A medição da quantidade deverá sei- iegistrada em um termo com a

assinatura da empresa e pelo militam interessado pela mudança e entregue à
Seção Administrativa da ECEME.

5.1.3.2. Eventual eno no dimellsionamento da metragem da mudança após a
entrega do teimo à Seção Administrativa pala confecção da Nota de Empenho
ficará à cargo da Contratada.
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5.1.3.3. Caso haja a necessidade de inclusão de novos objetos não previstos no
termo de dimensionamento da mudança, será de responsabilidade e ânus do
militar interessado diretamente com a Contratada.

5.1 .4. O transporte da bagagem inclui, além da apanha e da entrega propriamente dita,
as seguintes atividades:

5. 1 .4.1 . Na origem: desmontagem do mobiliário; acondicionamento e embalagem
de todos os itens a transportar.

5.1.4.2. No destino: montagem do mobiliário; atTumação de todos os itens

transportados; retirada do material utilizado para õ' acondicionamento e
embalagem.

5.1.4.3. NÃO estão incluídas nos serviços, as montagens e as desmontagens de

aparelhos elétricos, eletrânicos, mobiliários embutidos ou planeados.

5.1.4.4. Quanto à embalagens/transporte de aparelhos eletrõnicos, a
CONTRATADA deverá testar o funcionamento de todos os aparelhos declarados

no inventário de bens do militar solicitante, antes de serem embalados, e caso

qualquer aparelho eletrânico apresente defeito de funcionamento ou algum outro

tipo de avaria, a CONTRATADA deverá infornlai imediatamente o militar
solicitante. Desta forma, ambos deverão assinar o Termo de Funcionamento de

Aparelhos Elétricos/Eletrânicos, confeccionado pela CONTRATADA e anexado

junto a Ordetll de Serviço de Transporte do item (5.1 .9.3).

5.1.4.1.1 A CONTRATADA fica !!j!!:!g!!Íla a testar os aparelhos

clétricos/eletrânicos, sob pena de assumir todos os riscos e ânus de eventuais
avarias não relatadas inicialmente no Termo de Funcionamento de Aparelhos
Elétricos/Eletrânicos.

5.1.4.5. Os aparelhos eletrânicos que apresentarem defeitos e/ou avarias de
qualquer tipo, no momento do ateste do funcionamento dos aparelhos
elétricos/eletrânicos e que estalam relacionados no Termo de Funcionamento de

Aparelhos Elétricos/Eletrânicos, não poderão sei reclamados pelo militar
solicitante na entrega da bagagem no local de destino,..s1llvo juízo, os aparelhos
que apresentem novos defeitos e/ou avarias, não relacionados anteriormente no
Tempo citado.

5.1.4.6. As embalagens a serem utilizadas deverão possuir especificações

apropriadas ao tipo do material a ser transportado.

5.1.4.7. A Contratada deverá embalar/acondicionar os bens de maneira

apropriada para o transporte adequado e seguro, observando sua fragilidade,
principalmente quando louças, cristais, porcelanas e demais objetos frágeis,
empregando todo material necessário, tais como papel de seda, plástico bolha,
caixa de papelão, papelão ondulado, saco plástico, isopor, fita adesiva, engradado

de madeira, etiqueta etc., inclusive desmontando móveis, prateleiras ou quaisquer

outros afins,quando necessário.
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5. 1 .4.8. A contratada não deverá en] hipótese alguma, utilizam lençóis e cobertores
como materiais necessários para embalei/acondicionar os bens a serem
transportados.

5.1.4.9. Caso seja dispensado o serviço de desmontar/]nontai móveis ou de
embalar os bens para transporte, a Contratada ainda assim fornecerá os materiais

necessários para o devido acondicionamento (papel de seda, plástico l)olha, caixa

de papelão, papelão ondulado, saco plástico, isopor, fita adesiva, engladado de
madeira, etiqueta etc.), entregando-os no local indicado pela Contratante.

5.1.4.10. Todas as providências, serviços e materiais necessários para
embalar/acondicionar e desmontar/montar os bens a serem transportados serão

inteiramente arcados pela Contratada.

5.1.5. Cada serviço de transporte de bagagem deverá ser realizado por pelo menos 4

(quatro) funcionários da Contratada, sendo l (um) motorista e 3 (três)
4udantes/montadores, trabalhando ao mesmo tempo, devidamente habilitados, dotados

de uniforme, crachá, ferramentas e acessórios necessários a execução do serviço.
).

5. 1 .6. Durante toda a prestação do serviço deverão os empregados da Contratada estai

devidamente uni6omlizados, dispondo de trajes, acessórios, ferramentas e

equipamentos compatíveis e imprescindíveis à perfeita execução do serviço, utilizando

ainda equipamentos de proteção individual EPI's quando necessários ou legalmente
exigidos.

5.1.7. Na execução do serviço deverá ser utilizado caminhão fechado do tipo baú, cona
identificação visível da Contratada.

5.1.8. Durante todo o trajeto entre a retirada e entrega, o caminhão baú deverá estar

lacrado e deverá seguir as seguintes normas:

5.1.8.1. Após o carregamento total da mobília o funcionário responsável da

CONTRATADA deverá lacrau o caminllão baú acompanhado do fiscal técnico
ou fiscal setorial, onde al-rabos deverão assinar o Tenho de Lacre (Documento

este que responsabiliza a CONTRATADA por qualquer avaria ou extravio
d(i: objeto ti'ansportado), confeccionada pela CONTRATADA, que será
anexado à Ordem de Serviço de Transporte.

)

5.1.8.2. Caso a CONTRATADA necessite deslacrar o caminhão para

transferência da mobília, por motivo de força maior, ou descarregar a mobília
que não seja no local de destino, o militar solicitante deverá ser informado

imediatamente e assim, será facultado ao próprio militar acompanhar o
processo de deslacre.

5.1.8.3. De acordo com o item (5.1.8.2), caso o deslacre do caminhão baú sda
consolidado, a CONTRATADA deverá entregar ao militam solicitante, o novo
.!.ç!:!31Q..dg..l::açn constando o novo número do lacre e deverá conter a assinatura

do representante responsável da CONTRATADA e de um testemunlao

(motorista do caminhão).

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico: Serviços Não Continuados
Atualização Outubro/2020



I'' ''"x

5.1.8.4. Em nenhuma hipótese, o catllinhão baú que estiver carregado com a

mobília do militar solicitante, poderá realizar o deslocamento sem que esteja
devidamente ladrado, como consta no item (5. 1 .8.1).

5.1.8.5. Nas condições que seja necessário o transporte por balsa, o caminhão
baú deverá ser transportado junto com toda mobília, e bica terminantemente

proibido descarregar a mobília, total ou parcial, na balsa.

5.1 .9 A prestação de serviço seguirá a seguinte ordem cronológica

5.1.9.1 Após a assinatura do Contrato e da emissão das Notas de Empenho, em

conformidade com as Partes de Requisição, a SEÇÁO ADMINISTRATIVA
encaminhará cópia por e-mail à CONTRATADA, com devida confirmação de
seu recebimento, bem como ao militam interessado.

5.1.9.2. Deverá ser realizado contato prévio entre o solicitante e a
CONTRATADA para agendamento de vistoria visando o dimensionamento do

veículo e a quantidade de embalagens necessárias à execução do serviço.

5.1 .9.3. A CONTRATADA deverá emitir, em 3 (três) vlga$, a QrdçlilLdç..Sçli)!!ç9

çlç...!.!iÉ!!i!$i2íldç, que é o documento hábil para a execução dos serviços, com os
dados de cada serviço, incluindo: dados do militar solicitante, número do
Empenho; local de roleta/entrega, metragem cúbica, esta medida conforme item
5.1 .3, dentre outras informações que se fizerem necessário.

5.1.9.3.1. A metragem máxima a ser transportada deverá obedecer ao

disposto no Anexo 1, Do Decreto n' 4.307, de 18 de julho de 2002, o
qual regulamenta a Medida Provisória n' 2.215-10, de 31 de agosto de
2001 , que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das

Forças Armadas.

5.1.9.3.2. Ultrapassado o limite estabelecido na legislação específica

vigente relativo à tubagem a transportar, compete ao militar solicitante o
pagamento do excesso junto à CONTRATADA, de acordo com o valor
contratado para o metro cúbico (m:) estabelecido na arde n de Serviçadç
IransDorte.

5. 1 .10. O militar solicitante, após a realização do transporte, deverá "avaliar" e "atestar"
a execução do serviço COM OU SEM ALTERAÇÃO", no momento do recebimento da

tlaudança nas duas primeiras vias da Ordem de Serviço, entregando-as à
CONTRATADA.

5.1.10.1. A I' (primeira) via servirá como documento hábil de cobrança

pela CONTRATADA junto ao CONTRATANTE, após cumpridas todas

as exigências previstas neste certame. ; "g

5.1 .10.2. A assinatura da I' (primeira) via pelo usuário ao final da entrega

da bagagem servirá, também, para caracterizar o iecebinlento provisório
do serviço pelo Contratante.
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5.1.10.3. A 2'(segunda) via ficará com a contratada;

5.1.10.4. Existindo avarias ou extravio de bagagem, o militar deverá

"atestar" a execução do serviço COM ALTERAÇÃO e descrevê-las.

5.1.1 1. O agendamento da retirada e da entrega dos bens a serem transportados deverá
ser lealízado diretamente entre o militar solicitante e a CONTRATADA.

5.1.12. A partir do recebimento da "Ordem de Serviço" e do que foi acordado com o
usuário, a Contratada, deverá efêtual a desmontagem e embalagem dos bens em até 48
(quarenta e oito) horas e retirada dos mesmos em até 24 (horas) horas no domicílio,
totalizando 72 (setenta e duas) horas como limite máximo da retirada dc todos os bem.

no horário compreendido entre 8 e 20 horas. Desta forma, fica terminantemente proibida

a retirada da mudança fora do horário estabelecido, sem aprovação da administração da
ECEME

5.1 .12.1. Caso ocorra alguma alteração de data ou horário da apanha da
bagagem en] relação ao previsto na "Ordem de Serviço" i2QLsç!!içilaçãe
çle..!!!!!!!a1.8çlliç!!a!!!ç, a CONTRATADA deverá oficializar a nova data

ou horário com a máxima brevidade possível para a administração da
ECEME.

L
)

5.1.1 3. Será facultado ao militar solicitante a utilização de depósito da CONTRATADA
(guarda-móveis), por conta desta, por uln período máximo de 30 (trinta) dias, contados a

partir da apanha da bagagem, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE.
Tal situação já 'constitui uma prática coerente de mercado e mostra-se devidamente

justinlcadê. i)ela peculiaridade desta Escola, uma vez que o militar, em muitos casos.

necessita desocupar o Próprio Nacional Residencial (PNR) antes do prazo legalmente
previsto.

5.1.13.1. Para além desse período, a CONTRATADA poderá exigir do
militar solicitação, por escrito, em que conste o período de pronogação
desejado. 0
5.1.13.2. Na ausência de solicitação por escrito, o referido período será
computado como atraso na entrega da bagagem.

5. 1 .13.3. A armazenagem por prazo superior a 30 (trinta) dias poderá ser

objeto de acordo com a empresa contratada e constituirá ónus para o
militar.

5.1.13.4. Não poderá haver qualquer cobrança, por parte da

CONTRATADA, dos custos referentes ao transporte da bagagem para o
Depósito, bem como para a posterior retirada e envio ao local de destino.

5.1 . 13.5. A CONTRATADA poderá realizar a subcontratação do serviço
de acordo com o item (5.1.13), desde que a empresa subcontratada,

apresente l (uma) cópia do seguro devidamente comprovado à
administração desta Escola e ao militar solicitante.
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5.1.14. Ao término do serviço de entrega da bagagem no domicílio de destino, a
CONTRATADA deverá colher a assinatura militar solicitaiit3ina I' (primeira) e 2'
(segunda) vias da "Ordena de Serviço" (que deverá estar de posse da Contratada desde a

apaidla da bagagem no domicílio de origem), "atestando" a execução do serviço, de
forma provisória, COM OU SEM ALTERAÇÃO e quantos metros cúbicos foram
utilizados.

5.1 .1 5. Após assinatura da Ordem de Serviço pelo militar solicitante ou responsável por

receber os bens, a CONTRATADA deverá remeter à Seção Administrativa a via da

Ordem de Serviço de Transporte, devidamente preenchida e assinada em todos os seus

campos, acompanhado da Nota Fiscal, após vencido o prazo do recebimento definitivo,
constante deste Termo de Referência.

5.1.15.1 . Quando militar solicitar à CONTRATADA a permanência dos bens em

depósito, o prazo máximo seja contado a partir do dia posterior ao último dia da

armazenagem solicitada.
/1

5.2. Visando a padronização da forma de prestação de serviços, os Orgãos Participantes

deverão seguir a tramitação definida pelo órgão Gerenciador (ECEME).

5.3. O cálculo do valor devido será precedido de verificação da distância entre as cidades de

origem e destino e enquadramento na respectiva faixa de distâncias para constatação do

valor unitário do metro cúbico transportado a ser utilizado no cálculo.

5.3.1. Obtido o valor Lmitário do metro cúbico transportado, dentro da respectiva faixa

de distância, este será multiplicado pelo total de metros cúbicos transportados,

confonne fómlula abaixo:

VDT - VM X OM

VDT Valor Devido Total: valor a ser pago à Contratada pela execução do serviço

VM Valor unitário do metro cúbico, conforme faixa de distâncias.'a
QM Quantidade de metros cúbicos transportados

5.3.2. Quanto ao aferimento das distâncias a serena percorridas, para fins de cálculo e
pagamento do valor devido pelo serviço executado, serão observadas aquelas entre as
cidades de origem e destino.

5.3.3. Pata fins obtenção das distâncias entre as cidades será utilizado, sempre que
possível, o Quadro de Distâncias Rodoviárias do DNIT Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes.

5.4. Declamação do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para

a prestação do serviço.

5.5. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR
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6 VISTO]UAPARAAI,ICITAÇÃO

6.1 Não há a necessidade de vistoria

7 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7. 1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.1.1 são os club
seguem:

contagcnl dos prazos acima se dará da se seguinte maneira:

7.2. 1 A contar do dia posterior à efetivação da apanha da bagagem; e

7.2.20s prazos serão considerados em dias contidos, e em até os dias deüínidos
acima.

Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico: Serviços Não Continuados
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TRANSPORTE DE BAGAGEM PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS

Transporte Nacional rodoviário inteiestadual e
intelnlunicipal 'ctc bagagem - Local (até 50 km).

Até 4 (quatro dias) corridos.

I'ransporte Nacional rodoviário interestadual e

intermunicipal de bagagem - faixa de 5 1 Km a 500 Km.
Até 8 (oito dias) corridos.

I'ransporte Nacional rodoviário interestadual e
intermunicipal de bagagem faixa de 501 Km a 1.000
Km.

Até lO (oito dias) corridos.

Transporte Nacional rodoviário interestadual e
intermunicipal de bagagem faixa de 1001 Km a 2.000
Kln.

Até 1 0 (doze dias) corridos.

Transporte Nacional rodoviário interestadual e
intermtmicipal de bagagem faixa de 2001 Km a 3.000
Km.

Até 15 (quinze dias) corridos.

Transporte Nacional rodoviário interestadual e
intermtmicipal de bagagem faixa de 3001 Km a 4.000
Km.

Até 1 7 (dezassete dias) corridos.

Transporte Nacional rodoviário interestadual e
intermunicipal de bagagem faixa de 4001 Km a 5.000
Km.

Até 25 (vinte e cinco dias) corridos.

Transporte Nacional rodoviário interestadual e
intermLmicipal de bagagem - acima de 5.000Km. Até 30 (trinta dias) corridos.
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7.3 0s prazos estipulados não prevalecerão diante dos motivos de força maior, dos casos

fortuitos e dos fatos da administração, desde que devidamente comprovados perante a
Seção Administrativa da ECEME, se fot o caso.

7.4 Somente será admitida a prorrogação do prazo para a prestação do serviço quando

verificada a ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do att. 57 da Lei n'

8.666/93, devendo ser adotado o procedimento previsto no $ 2' do citado dispositivo
legal

7.5 A inaioi parte dos transportes de bagagem dar-sc-á no período compreendido entre os

meses de novembro e janeiro visto que no referido período desta Escola tem seus
alunos movimentados pela Diretoria de Controle de efetivo e Movimentações por
término dos seus respectivos cursos.

7.5.IPor conta da peculiaridade do itens anterior (7.5), pode haver a
necessidade de realização de até 6 (seis) retiradas/entregas de bagagem no

mesmo dia, por dias consecutivos, no período compreendido entre

novembro e janeiro, devendo a contratada ter meios/materiais suficientes

para a execução de todos os serviços, de coima concomitante.

''1

7.5.1.1 A recusa na realização dos serviços poderá ensdar a aplicação

de sanção, resguardado o devido processo legal e a ampla defesa.

7.6 0 seguro da bagagem será de obrigatoriedade da CONTRATADA, com valores
estabelecidos conforme art. 51. do Decreto 4.307, de 18 de julho de 2002, sendo que,
para fins de mobília, o valor máximo assegurado será até dez vezes o valor do soldo

do posto ou da graduação do militar e para o automóvel e motocicleta, o valor
assegurado será aquele praticado no mercado de veículos da localidade de origem, e

terá como base de consulta o site https://veículos.jipe.org.br/ apurado na data da
emissão da requisição, aplicável à respectiva marca, modelo e ano de fabricação. As

regras do seguro para mais e para menos devem respeitam o contido nos $ 2' e $ 3 ' do
Ait. 5 1 do Decreto mencionado.

7.7 Por ocasião da retirada da bagagem, a CONTRATADA deverá apresentam ao usuário,

ou seu representante, a apólice específica do segure .,E.oferente à prestação

individualizada do transporte a ser realizado.

7.8 Acima do limite previsto, o seguro da diferença, pol'/entura existente, será por conta

do usuário, junto à CONTRATADA, que emitirá, por ocasião da retirada da bagagem,

um recibo de averbação de seguro complementar.

7.8.INo entanto, o militam solicitante da mudança devem'á especificar no
inventário, os bens assegurados, com o limite máximo estabelecido no art.

do item (6.5), com os valores discriminados.

7.9 Ultrapassado o limite estabelecido na legislação vigente e específica relativo à
tubagem ou peso a transportar, compete ao militar movimentado o pagamento do
excesso junto à CONTRATADA, de acordo com o valor contratado para o metro
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cúbico ou quilograma estabelecido na Requisição de Transporte, acrescido das demais
taxas correspondentes.

7.10Quando as condições do local da apanha ou da entrega foienl impróprias para a ida da
"porta-container" e/ou "liR-van", tal fato deverá ser informado ao usuário.

7. 1 1 0 redespacho é permitido, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.12 A CONTRATANTE tem o direito, mesmo na vigência do CONTRATO com a
empresa civil vencedora da licitação, de transportar as bagagens utilizando seus

próprios.meios, de outras Forças Armadas ou ainda dos Orgãos ou Entidades Públicas.

7. 13A CONTRATADA deverá informar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, ao

militar solicitante, ou seu representante, a data da chegada da bagagem, a ülm de
aceitar a entrega da mesma.

7.140s prazos são imprescindíveis para a satisfação do objetivo contratual, estando a
Contratada passível de sanções no caso de descumprimento.

7. 150 preço cotado deverá incluir todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento

integral do objeto deste Termo de Referência, tais como: amlazenagem e manuseios,
mão de opta, encargos sociais e trabalhistas, disponibilidade de equipamentos,

pedágios, o seguro para os bens a serem transportados e tudo mais que possa
influenciar direta ou indiretanaente no custo, tanto na origem como no destino

7.160 preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor, não Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração.

7.17A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução dos serviços será
interpretada como não existente ou já incluída nos preços apresentados.

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E
PAGAMENTO:

8.1 0s serviços serão recebidos provisoriamente mediante a assinatura da l '(primeira) via
da Ordem de Serviço de Transporte pelo usuário ao final da entrega da bagagem, para

efeito d(l ;posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.

0

8.2 Ao término do serviço de entrega da bagagem no domicílio de destino, o inilitai
solicitante deverá fazei o "atesto" do serviço, informando se houve ou não alteração.

8.3 A Contratada obriga-se a indenizar ou I'epatar todas e quaisquer avarias que
porventura venham a se produzir na execução do objeto deste Termo de Referência

bem como sua perda ou furto, total ou parcial, durante a execução dos serviços Ola
estipulados. Esta indenização não dependerá do ressarcimento de danos causados por
terceiros à CONTRATADA

8.4 0s serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especiHlcações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
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corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às
CONTRATADA, sem prquízo da aplicação de penalidades.

8.5 0s serviços serão recebidos deíiilitivamente no prazo de 05(cinco) dias, contados do

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço
executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

8.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não sei
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.6 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

contratada pelos piduízos resultantes da incorrera execução do contrato.

9 MATE]UAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9. 1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disbünibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

9.2 Todo o imaterial do usuário a ser transporta(to deverá ser desmontado, embalado (na

origem) e montado (no destino) por ft)ncionário da CONTRATADA, devidamente
habilitados, devendo ser apresentados, pelo menos, 03 (três) funcionários pala o
serviço, dotados de uniforme, ferramentas e acessórios necessários à
desmontagem/montagem e carregamento/descarregamento.

9.3 A embalagem e o acondicionamento da BAGAGEM devem obedecer às
especificações a seguir discriminadas:
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ITEM

MATERIALASER
EMPREGADO E
ACONDICIONAMENTO

FORMA DE
ACONDICIONAMENTO

Cristais, louças e
vidros.

Acondicionados ein caixas de papelão

triplex, protegido com papel picado,

papel seda ou palha e fechadas com fita
adesiva e anlanadas cona fio de sisal,
envolvidos em papel ondulado, após

proteção de plástico polibolha

Engradados de madeira sob

medida com espunaas para
proteção.

Móveis, geladeiras,

pianos, máquinas de
lavar, fogões,

aparelhos elétricos e
demais objetos
seilsiveis.

Envolvidos em papel ondulado, após

proteção de plástico polibolha ou papel
maculatura e amarrados com cita de sisal. 



Obs.: A contratada não deverá em hipótese alguma, utilizar lençóis e cobertores
como materiais necessários para embalar/acondicionar os bens a serena
traí.l,ortados

9.4. O material, ao ser airtmlado nos caminhões, deverá receber proteção, evitando-se contato

direto com as paredes e com o restante da bagagem (especialmente aqueles itens que não
estão acondicionados em caixas ou engradados).

9.5 A Contratada deverá dispor de equipamentos auxiliares visando agilidade no processo de
mudança, tais como: carrinhos hidráulicos ou pneumáticos, carrinhos plataforma, carrinhos
tartaruga, caminhos armazém, etc.

9.6. Todo material de embalagem deverá ser novo, não ter sido previamente utilizado e
deverá seguir as especificações contidas na Tabela de especificação de Materiais constante no
item 9.3.
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Outros objetos e
miudezas.

Embalados individualmente em papel
seda e acondicionados em cartão de
papel ondulado.

Caixas de papelão

Itens que não se

enquadram na relação

acillla

Papel de seda, papel kraR ou plástico
polibolha, conforme o caso Caixas de papelão

Discos, aparelhos de
som e demais

aparelhos eletrõnicos.

Protegidos com papel seda enchumaçado
e plástico polibollla Caixas de papelão

Roupas de cabide.   Caixas ou engradados

portaroupas,com
desumidificadores

Televisores Plástico polibolha grande

Engradados de madeira ou

caixas de papelão sob

medida com espumas para
proteção (ou a caixa da

própria televisão, se houver)

Demais roupas. Acondicionados cm caixas de papelão,
após proteção de plástico ou papel seda.

Caixas de papelão com
desumidificadores

Tapetes e colchões. Emolados e embalados com papel

resistente ou plástico.
Tapetes enrolados

Tampos de mesa, de
vidro ou mármore,

quadros, estátuas,
espelhos.

Acondicionados em engradado de

madeira sob medida, após serem

protegidos por embalagem de plástico ou
maculatura.

Engradados de madeira sob

medida ou caixas de papelão
com tamanhos compatíveis,

com espuma para proteção.



'' {

Todo o serviço de embalagem, sda quanto ao material empregado, sda quanto

de execução e acondicionanaento dos itens seguirá as orientações e definições contidas nos
seguintes documentos:

9.7.1 . Nos termos da NBR 91 98/85 Embalagem e acondicionamento; nos termos da

NBR 9477/86; nos termos da NBR 5980/04 Enabalagem de papelão ondulado

classificação; nos termos da NBR 5985/83 Papelão ondulado e caixas de papelão
ondulado;e
9.7.2. Norma Internacional de Medida Fitossanitária NIMF n ' 15/2002 da FAO

Certificação Fitossanitário e Resumo informativo da NIMF n' 15/2002, da FAO
Certificação Fitossanitária de Embalagens, Suportes e Material de Acomodação
Confeccionados em Madeira

9.8. As caixas de papelão utilizadas na embalagem terão como referência os estilos descritos

na NBR5980/2004 da ABNT, conforme a seguir:
9.8.1. Estilos descritos no item 4.2.1 da referida Norma, referências 0201 a 0207,
quando se tratar de embalagem para todo tipo de produto cona exceção de roupas de
vestuário;

9.8.2. O estilo descrito no item 4.2.2 da referida Norma, referências 0312 e 0313,
quando se tratar de roupas de vestuário.

9.9. Todas as caixas empregadas na mudança deverão apresentar desistências conforme

definidas nos itens 2.33 a 2.39 da NBR 5985/83, ao arrebentamcnto, compressão,

esmagamento, impacto, perfuração, tombamento e vibração, adequados ao flm a que se
destinam.

9.10. A selagem das caixas deverá ser feita com cita domada, adc21vo, grampos ou altas
autoadesivas.

'1

]0 0BRIGAÇOESDACONTRATANTE

1 0.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assutnidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

1 0.2Exercet o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente

designado, anotando eln 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;

l0.3NotiHicar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a

sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais
adequadas;

l0.4Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;

l0.5Efetual 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. 5/201 7.
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1 0.6Não praticar atou de ingerência na administração da Contratada, tais como:

1 0.6. 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 provir o atendimento direto, tais
como nos serviços de decepção e apoio ao usuário;

l0.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

l0.6.3 promover ou aceitar o desvio de Rinções dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas

previstas no objeto da contratação e em relação à Rinção específica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

l0.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores

evenüiais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

1 0.7Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;

)

1 0.8Realizar í. filiações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

l0.9Cientiüicar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União pata
adoção das medidas cabíveis quando do descumprinlento das obrigações pela
Contratada;

]] OBRIGAÇÕESDACONTRATADA

1 1.1 Executar os serviços conforme especi6lcações deste Termo de Referência e dc sua

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizam os materiais e equipamentos,

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas
neste Termo de Referência e em sua proposta; 0

1 1 .2Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem

vícios, defeitos ou inconeções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

1 1 .3Responsabilizai-se pelos vícios e danos deconentes da execução do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada

a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

1 1 .4Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executa!'cs. em coidormidade com as normas e determinações em vigor;

1 1.5Vedai a utilização, na execução dos serviços, de empregado que sda familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
Contratante, nos termos do artigo 7' do Decreto n' 7.203, de 2010;
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1 1.6Quando 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 seg.uintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade
Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Atava da União; 3)
certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS CRF; e 5)
Certidão Negativa de Débitos Traba[[listas CNDT, confon-ne alínea "c" do item ] 0.2
do Anexo Vlll-B da TN SEBES/MP n. 5/201 7;

11.7Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias

e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à Contratante;

1 1.8Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anos aal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

1 1.9Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
propostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

1 1. 10 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não estala

sendo executada de acordo cona a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de

pessoas ou bens deterceiros.

1 1. 1 1 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo

o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

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

11.13 Conduzir os trabalhos com estrita observância às., palmas da legislação
pertinente, cumprindo as detenninações dos Poderes Públicos, mantendo setllpre
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e
disciplina.

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

1 1.15 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezasseis anos,
excito na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; ncm permitir a
utilização do trabalho do nlenoi de dezoito anos em trabalho noturilo, perigoso ou
insalubre;
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11.16 Manter durante toda a vigência do contrato, en] co]npatibilidade cona as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

1 1.17 Cumprir, durante todo o período dc execução do contrato, a reserva de cargos

prevista cm lei pala 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 n' 1 3. 146, de 201 5.

11.18 Guardar sigilo sobre todas as in6orinações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;

1 1.19 .'(atar com o ânus deconente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, excito quando oconer

algum dos eventos atolados nos incisos do $ 1' do art. 57 da Lei n' 8.666, de 1 993.

] 1 .20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
mtmicipal, as normas de segurança da Contratante;

1 1 .21 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo

todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia

adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação;

)

1 1 .22 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem

6.1, "a"e "b", do Anexo Vll F da Instrução Normativa SEGES/MP n' 5, de
25/05/2017:

11.22.10 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, peilnitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitações;

'(..)

~1.22.20s direitos autorais da solução, do prqeto, 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 utilização sem que
exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, seno

prquízo das sanções civis e penais cabíveis

11.23 Comprovar, ao gongo da vigência contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no deconer da
execução do contrato, quando se tratar da subcontratação prevista no artigo 48, 11, da
Lei Complementar n. 123, de 2006.
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11.24 Substituir a empresa subcontratada, ]lo prazo máximo de trinta dias, na

hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execução total, notiHicando o órgão ou entidade contratante,
sob pena de rescisão, sem prquízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da
parcela originalmente subcontratada.

11.25 Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo

gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação.

1 1 .26 Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas, seno peida de informações, podendo exigir, inclusive, a
capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução

dos serviços.

11.27 Emitir relatório periodicamente toda sexta-feira a partir da retirada da I"
(prinaeira) mudança, conforme o modelo do edital, sobre o'áíltlamento dos serviços,
tanto ao usuário quanto à ECEME, de modo a lllanter atualizados todos os iegistros de

movimentação de bagagens.

.'1

1 1 .28 0s veículos automotoras utilizados na prestação dos serviços deverão utilizar o

combustível renovável biodiesel, inclusive mediante tecnologia "flex", nos ternos da
Lei n' 9.660, de 1 998."

1 1 .29 0s veículos automotoras utilizados na prestação dos serviços deverão atender
aos limites máximos de ruídos fixados nas CONAMA n' 1, de 1 1/02/1 993, n. 08/1 993,

n. 17/1995, n' 272/2000 e n. 242/1998 e legislação superveniente e correlata.

1 1 .30 0s veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender

aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no

âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Autonlotores

PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n' 18, de 06/05/1986, Resolução
CONAMA 490, de 16 de novembro de 20] 8 e Resolução CONAMA 492, de 20 de
dezembro de 2018, conlplemelltações e alterações supervenientes.

1 1.3 1 0s veículos automotoras utilizados na prestação dos serviços deverão atender
aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no

âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Autonlotores
PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n' 18, de 06/05/1986, Resolução

CONAMA 490, de 16 de novembro de 2018 e Resolução CONAMA 492, de 20 de
dezembro de 201 8, coinplementações e alterações supervenientes.

11.32 0s veículos automotoras utilizados na prestação dos' serviços deverão ser
submetidos periodicamente ao Programa de Inspeção e 203 203 Controle de Poluição

Veicular - PCPV e para a implantação de Proclamas de Inspeção e Manutenção de
Veículos ein Uso - l/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e
determina novos limites de emissão e procedimento s para a avaliação do estado de
manutenção de veículos eln uso) Manutenção de Veículos em Uso l/M vigente,
mantido pelo órgão estadual ou municipal competente, sendo inspecionados e
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aprovados quanto aos níveis de enaissão de poluentes e ruído, de acordo com os
procedimentos e limites estabelecidos pelo CONAMA ou, quando couber, pelo órgão
responsável, conforme Resolução CONAMA n' 418, de 25/11/2009
complementações e alterações supervenientes.

1 1 .33 0 veículo a ser utilizado na execução dos serviços deverá possuir a Etiqueta da

categoria A (mais eficiente) do Programa Brasileiro de Etiquetagem

12 DASUBCONTRATAÇÃO

1 2. 1 A CONTRATADA poderá realizar a subcontratação do serviço de acordo com o item

(5.1.13), desde que empresa subcontratada, apresente l (uma) cópia do seguro
devidamente comprovado à administração desta Escola e ao militar solicitante

12.1 .1 É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação

12.2A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários

para a execução do objeto.

12.3Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratação.

1 2.4A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, n. ,:: termos do art. 7' do Decreto n' 8.538, de 2015, no percentuais mínimo de

10% e máximo de 20% , atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as
seguintes regras:

12.4.1 as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem
subcontratadas deverão ser indicadas e qtialiflcadas pelos licitantes no
momento da apresentação das propostas, com a descrição dos bens e
serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2 no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será
apresentada a documentação de regularidade fiscal das microempresas e

empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão,

aplicando-se o prazo para regularização previsto no $ 1' do art. 4' do
Decreto n' 8.538, de 2015;

)

0

12.4.3 a empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada. no

]nazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação,

mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução
total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão
sem prquízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
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substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela

originalmente subcontratada;

12.4.4 a exigência de subcontratação não será ap]icáve] quando o ]icitante foi

12.4.4.1 microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.4.2 consórcio composto em sua totalidade por microempresas e
empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no a!:!:.113..da.Lç!
n'8.666.de 1993: e

12.4.4.3 consórcio composto parcialmente por microempresas ou

empresas de pequeno porte com participação igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratação.

12.4.5 Não se admite a exigência de subcontratação pala o fomecimento de
bens, excito quando estiver vinca.nado à prestação de serviços acessórios.

1 2.4.6 0s empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas melão

destinados diretamente às microempresas c empresas de pequeno porte
subcontratadas

13 ALTERAÇAOSUBJETIVA

13.IE admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada convem outra pessoa
jurídica, desde que soam observados pela nova pessoa jurídica. lodos os requisitos de

habilitação exigidos na licitação original; sdain mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja piduízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1 0 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 a)êste, que serão

exercidos por uln ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na
forma dos ans. 67 e 73 da Lei n' 8.666, de 1993.

14.20 representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária pata o

acomparúamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

14.3A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos

critérios previstos neste Teimo de Referência.

14.4A fiscalização do contrato, ao veriüicai que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para quc esta promova a adequação contratual à
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produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no $ 1' do artigo 65 da Lei n' 8.666, de 1 993

14.5A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Teitno

de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

14.60 representante da Contratante deverá promover o iegistro das ocorrências

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratual, conforme o disposto nos $$ 1' e 2' do art. 67 da Lei n' 8.666, de 1 993

14.70 descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Tempo de

Referência e na legislação vigente, podendo culminam eln rescisão contratual.
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n' 8.666, de 1993.

14.8As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de

coima preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe

de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, Hlque
assegura:.{ã. a distinção dessas atividades e, en] razão do volume de trabalho. não
comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

1 4.9A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e

utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), confomle modelo previsto no

Anexo 11, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos
serviços, devendo llaver o redimensionamento no pagamento cona 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 atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada

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

14.10 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitoras

constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para requerer à CONTRATADA a coiieção das faltas, falhas e
incgularidades constatadas.

)

14. 1 1 0 fiscal técnico deverá apresentar ao proposto da CONTRATADA a avaliação
da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizada.

14. 12 i.,ii'l hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize

a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços I'balizada.
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b

14. 13 A CONTRATADA poderá apresentar justinlcativa 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.

14.14 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do

serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando. est? ultrapassar os níveis
mínimos toleráveis previstos nos indicadores, aléns dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatório

14. 15 0 fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou nleJlsal, desde que

o período escolhido seja suülciente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempetüo

e qualidade da prestação dos serviços.

14.1 6 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo Vlll

da Instrução Normativa SLTI/MP n' 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à
contratação.

14.17 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, pot qualquer
iricgularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na oconência desta, não

implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n' 8.666, de 1 993.

14.18 0s indicadores que regerão os critérios pata avaliação do ANS terão como
base os graus relacionados na Tabela abaixo, a qual servirá como referência pala a
área administrativa.

14.19. As glosas nos pagamentos, a que sc sujeita a Contratada, terão como referência a
I'abela abaixo:

Tabela de Glosas
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Graus para avaliação do Acordo de Níveis de Serviço

GRAU CORRESPONDENCIA

  Advertência escrita

2 Glosa de 10% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência

3 Glosa de 20% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência

4 Glosa de 50% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência



15 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

15.] A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
serviços, nos termos abaixo.

15.2No prazo de até 5 dias comidos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA

deverá entregar toda a documentação complobatória do cumprimento da obrigação
contratual;

1 5.30 recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte folnla:

15.3.1 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços

executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a
finalidade de verificam a adequação dos serviços e constatar e relacionar

os aivemates, retoques e I'evisões finais que se fizerem necessários.

1 5.3.1.1 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

desemperüo e qualidade da prestação dos serviços realizados em

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultam no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada,

registrando em relatório a ser encaminllado ao gestor do contrato

15.3.1.2 A Contratada ülca obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o

objeto em que sc verificarem vícios, defeitos ou incolreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até

Ç

)

)
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Descrição Referência l Grau

Não atender às solicitações da Contratante quanto à
prestação dos serviços demandados.

Porocorrência 2

Suspendem ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, que sejam .justificados e

aceitos pela Contratante, os serviços denlandados.

Porocorrência 2

Deixar de prestar quaisquer informações solicitadas
no prazo estipulado

Porocorrência  
Não observar os padrões de Segurança, Qualidade e
Sustentabilidade exigidos no Termo de Referência.

Porocorrência 2



m'.' \= = r V =

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a

ser apontadas no Recebimento PI'ovisório.

15.3.1.3 0 recebimento provisório também ficará sujeito, quando

cabível, à conclusão de todos os testes de catnpo e à entrega dos

Manuais e Instruções exigíveis.

15.3.2 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos

documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização
deverá .elaborar Relatório Circunstanciado eln consollância com suas

atribuições, e encaminllá-lo ao gestor do contrato.

15.3.2.1 quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o
relatório circunstanciado deverá contei o registro, a análise e a
co[[clusão acerca das ocorrências na execução do contrato, en]
relação à fiscalização técnica e administrativo e demais documentos

que julgar necessários, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento deHlnitivo.

1 5.3.2.2 Será considerado como ocoiTido o recebimento provisório com

a entrega do relatório circunstanciado ou, ein havendo mais de um a
se] feito, colll a entrega do último.

]5.3.2.2.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o
parágrafo anterior não se] pl'ocedida tempestivatnente,

reputar-se-á como realizada, consumando-se o

recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

15.4No prazo de até lO (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços,

o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concl'etiza

o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.4.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada

pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e

o pagamento da despesa, indicam as cláusulas contratuais pertinentes,

solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

'3

15.4.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento deHlnitivo
dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações

apresentadas; e

15.4.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalização.

15.50 recebimento provisório ou deHjnitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prduízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas ein
contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n' l0.406, de 2002).

15.60 gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, cona base nos relatórios e documentação apresentados, e
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comunicará a CONTRATADA para que etnita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor

exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

1 5.70s serviços poderão ser rdeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo cona as

especíÊlcações constantes neste Tendo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/defeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da
Contratada, sem ])rduízo da aplicação de penalidades.

16 DO PAGAMENTO

16.1 0 pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatuia.

1 6.1.1 0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem
o limite de que trata o inciso ll 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. 5', $ 3', da Lei n'
8.666,de ]993.

)

1 6.2A emissão da Nota Fiscal/Futura será precedida do recebimento definitivo do serviço,
conforme este Termo de Referência

16.3A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-lide ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrõnicos

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n' 8.666, de 1993

16.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no
do ait. 3 1 da instrução Normativa n' 3, de 26 de abril de 2018

16.40 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:

0

16.4.1 o prazo de validade;

16.4.2 a data da emissão;

1 6.4.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

1 6.4.4 o período de prestação dos serviços;

16.4.5 o valor a pagar;e

1 6.4.6 eventual destaque do valor de detenções tributárias cabíveis.

1 6.5Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobiestado até que a Contratada

providencie as naedidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-
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á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ânus

para a Contratante;

16.6Nos termos do item 1, do Anexo Vlll-A da Instrução Noinlativa SEGES/MP n' 05, de

2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem piquízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

16.6. 1 não produziu os resultados acordados;

16.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a

qualidade mínima exigida;

16.6.3 deixou de utilizei os materiais e recursos humanos exigidos pala a
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior
à demandada.

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

bancária para pagamento.

16.8Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar

a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

16.9Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciado sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua clefí?.sa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

16.10 Previamente à emissão de nota de empeidlo e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identiHlcar possível suspensão

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de

contratar com o Podem Público, bens como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disl)osto no art. 29, da Instrução Normativa n' 3, de 26 de abril de 201 8.

16.11 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 dc pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes

e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

1 6.1 2 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada

à contratada a ampla defesa.

16.13 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

1 6.13.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente

no SICAF, salvo por motivo de cconomicidade, segurança nacional ou
outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em

qualquer caso, pela máxima autoridade da contrate.r.!e.
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]6.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

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

1 6.1 6 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 adiinpleinento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

EM = 1 x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do ef'etivo
pagamento;

VP - Valor da parcela a ser paga.
l = Índice de compensação financeira - 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1- 0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

)

l - (TX)

17 REAJUSTE

1 7. 1 0s preços são fixos e ineajustáveis no prazo de um ano contado da data limite pala a
apresentação das propostas.

] 7.1 . 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 IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a oconência da anualidade.

17.2Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado

a partir dos efeitos financeiros do últinao reajuste.
] 7.3No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida,
liquidando a diferença correspondente tão logo sqa divulgado o índice definitivo.
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocoiler.

17.4Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
clelinitivo

0

Tempo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico: Serviços Não Continuados
Atualização Outubro/2020



17.5Caso o índice estabelecido pala reajustar-mento venha a ser extinto ou de qualquer

forma não possa naais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser

determinado pela legislação então em vigor.

]7.6Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo

índice oficial, para reajustamento do preço do valor renaanescente, por meio de teimo
aditivo. . ...

1 7.70 real uste será realizado por apostilamento.
h

18 GARANTIADAEXECUÇAO

18.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo
justiHlcadas:

r'l ]9 DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

]9.IComete infração administrativa nos termos da Lei n' l0.520, de 2002, a
CONTRATADAque:

19.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assunaidas em
decorrência da contratação;

1 9. 1 .2 ensdar o retardamento da execução do objeto;

1 9.1 .3 falhar ou fraudar na execução do contrato;

19. 1 .4 comportar-se de modo inidâneo; ou

1 9. 1 .5 cometer fraude fiscal

19.2Pela inexecução total ou oarcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

19.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que

não acarretam prquízos significativos para o serviço contratado;

19.2.2 Multa de

1 9.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) poi dia

sobre o valor a(Üudicado em caso de atraso na execução dos serviços,

limitada a incidência a 15 (quillze) dias. Após o décimo quinto dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocos'er a
não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução

total da obrigação assutnida, sem prquízo da rescisão unilateral da avença;

19.2.2.2 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 acinaa, ou de inexecução parcial da obrigação

assumida;
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19.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

19.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
deta[hamento constante das tabe]as ] e 2, abaixo; e

19.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentação da garantia (sqa 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;

19.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão

consideradas independentes entre si.

19.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atum

concretamente, pelo prazo de até dois anos;

1 9.2.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União,

cona o consequente descledencianlento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

1 9.2.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subirem

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como inflação
administrativa no subitem 1 9.1 deste Tei mo de Referência

3
)

19.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdutatem os motivos determinantes da punição ou até que
sqa promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Conta.atante
pelos prduízos causados;

19.3As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 1 9.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas

à CONTRATADA juntamente cona as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

1 9.4Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo comi as
tabelas l e 2:

Tabela l
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GRAU CORRESPONDÊNCIA

  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 menqnl dn nn«f..-'"



Tabela 2
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4 1 ,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato  
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato  

INFRATAo

ITEM nF qí'n if A í) GRAU

l
Permitir situação que crie a possibilidade de

causar dano físico, lesão corporal ou

conseqüências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais

por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualificação para

executam os serviços contratados, por empregado

e por dia;

03

4 Recusar-se a executam serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia;

02

5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço

durante o expediente, sem a anuência prévia do

CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrai e controlar, diariamente, a assiduidade

e a pontualidade de seu pessoal, por ftlncionário e

por dia;

01

7
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por

ocorrência;

02

8

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do

serviço, por funcionário e por dia;

01

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 03



19.5Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, 111 e IV da Lei n' 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

19.5.1 tenham sofrido condenação deílnitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1 9.5.2 tenham praticado atou ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

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

19.6A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á en] processo
administrativo que assegurará o contraditório c a ampla defesa à CONTRATADA.
observando-se o procedimento previsto na Lei n' 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lein'9.784,de 1999.

1 9.7As multas devidas e/ou prquízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores

a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda,

qualldo for o caso, serão inscritos na Dívida Atava da União e cobrados judicialmente

19.7.1 (1cso a Contratante detemline, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de lO (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.

19.8Caso o valor da multa não sqa suficiente pala cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá ,cobrar o valor remanescente

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil

19.9A 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

19.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de

prática de inflação administrativa tipinicada pela Lei n' 12.846, de I' de agosto de
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização - PAR

Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico: Serviços Não Continuados
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  Anexos não previstos nesta tabela de multas,

após reincidência formalmente notiHlcada pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;  

[0 Indicar e manter durante a execução do contrato

os propostos previstos no edital/contrato;
01

 
Providenciar tieinamento para seus funcionários

conforme previsto na relação de obrigações da
CONTRATADA

01



19.11 A apuração e o julgamento das demais infiaçõcs administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n' 12.846, de I' de agosto de 201 3, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.

1 9.12 0 processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica,

com ou sem a participação de agente público.

1 9. 13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF

CRITERIOS DE SELEÇAO DO FORNECEDOR.

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

20.20s critérios de qualificação económica a serem atendidos pelo fol'necedor estão
previstos no edital

20.30s critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

20.3.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta.liFjtação, ou com o item
pertinente, , mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas

jurídicas de direito público ou privado.

20.3.2 0s atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
económica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

20.3.3 Somente serão afeitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se

decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, excito se filmado pata

ser executado em prazo inferior, conforme item l0.8 do Anexo Vll-A da IN
BEGES/MPDG n. 5, de 201 7.

20.3.4 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo naínimo do
serviço, a apresentação cle diferentes atestados de serviços executados de forma

concomitante, pois essa situação se equivale, para ülns de comprovação de
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item
1 0.9 do Anexo Vll-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

20.3.5 0 licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,

cópia do contrato que dcu suporte à contratação, endereço atual da contratante e

local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do
Anexo Vll-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017

20

r'L

20.4 0 licitante enquadrado colmo nlicroempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,

estará dispellsado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das. demonstrações contábeis
do último exercício.
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20.5 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte sda declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital

20.5. 1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação

20.6 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno

porte ou sociedade cooperativa equiparada, e unia vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovam a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificat iva.

20.7 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a

habilitação do licitante, sem prquízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada

a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

20.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a -sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

20.9 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, en] havendo
habilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
acto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006; seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

20.9.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a

habilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes

20.10 0s critérios de aceitabilidade de preços serão:

20.10.1 Valor Global: R$ 2.97.385.50, (dois milhões noventa e sete mil trezentos e

oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)

20.10.2 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.

20.1 1 0 critério dejulgamento da proposta é o menor preço global.

20. 1 2 As negras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

21 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
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In.'i'
21.10 custo estimado da contratação é de R$ 2.97.385.50, (dois nülhões noventa e sete

mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

22 DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

22.IA dotação orçamentária será indicada na formalização do contrato ou outro
instrumento hábil.

ll INlrITrl T\A l?Vl?rlTTí=A f) llílq qFI)vIfqílqA-/ ZI IXvAv l/r'X EJ/XXIX#\lqy/r'Lv R/vb.J b.JXIAX T XqypvLJ

23.IA execução dos serviços será iniciada após a assinatura da ata de registro de preços

na forma que segue:

23. 1 . 1 Após a emissão/entrega da respectiva Nota de empenho falou assinatura

do Teimo de Contrato, e confonne a ordem cronológica disposta no item 5.1 .8
deste Termo de Referência.

Rio de Janeiro, RJ, 20 de agosto de 2021

GABRIELCOSTACORREIA--2'Ten
Chefe da Seção Administrativa da ECEME

DESPACHODOORDENADORDEDESPESAS

APROVO o presente Termo de Referência de acordo com o inciso TI, art. 14, do Decreto n'
l0.024/19, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações necessárias à
participação no certame de Registro de Preços para eventual Contratação de serviço de
transporte de mobiliário em geral, cargas, docLunentos, bagagem, veículos e demais objetos de
propriedade ou de interesse da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.
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24. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS
SEGUINTESANEXOS:

()s FINS E EFEITOS, os

24.1. ANEXO l Estudos Técnicos Preliminares
24.2. ANEXO ll- IMR
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITOBRASILEIRO

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
(Es EME/1905)

ESCOLA ]\4AREC/11AL (:HS7TLLO Bl?ANÃO

APENDICE l DO TERMO DE REFERENCIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) .Escola Marechal Castello

Branco é o estabelecimento de mais alto nível do sistema de educação e cultura do Exército

Brasileiro, no qual tanto oficiais da linha bélica quanto médicos e engenheiros militares realizam

cursos de altos estudos e de política e estratégia

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército é responsável por realizar, dentre ou-

tras atribuições primordiais, atender as necessidades dos militares movimentados e que por isso

tem a urgência de deslocar os seus pertences dentro ou fora do país, o que justifica tal contrata-

1.

çao(

Benefícios esperados

A contratação produzirá economicidade aos recursos financeiros, uma vez que nas últi-

mas contratações deste tipo de serviço, houve ampla participação de fornecedores, produzindo

assim uma diminuição dos preços praticados.

Necessidades de Adequação do Ambiente para Execução Contratual

Não se faz necessário a adequação do ambiente do órgão, visto que a embalagem a sel

transportada pela contratada será retirada da residência dos militares movimentados.

Recursos Necessários à Continuidade do Negócio Durante e Após o Contrato

Não há necessidade de Recursos financeiros e materiais adicionais durante e após a Exe

cução do Contrato de instalação da solução.

Viabilidade

.;;g P"



O estudo preliminar evidencia que a contratação supracitada é viável, pois se encontra

bem fundamentada na legislação pertinente e pelo fato das contratações do mesmo serviço nos

anos anteriores terem sido executadas de modo satisfatório.

2. DESCRIÇÃO nos liEQulsITos

Os itens previstos para a contratação têm por objetivo a contratação de empresa para

transporte de bagagem em geral.

O serviço a ser contratado deverá ser realizado nos locais definidos pelo contratante, de-

vendo a contratada arcar com os custos totais de transporte não podendo repassar o mesmo a

ECEME.

A licitante deverá comprovar, quando da assinatura do contrato, que dis

pe técnica de pelo menos 03 (três) profissionais por cada serviço desencadeado.

Os estudos riram concebidos, planejados e desenvolvidos para pelmitilem a ECEME es-

tar em condições de, em curto prazo, contratar os materiais necessários pala execução das mu-

danças.

2.1. Natureza da Contratação:

Trata-se de serviço comum, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão

em sua forma eletrõnica, conforme descrição a seguir:

O serviço a ser contratado enquadra-se nos pressupostos do Decreto n' 9.507, de 21 de

setembro de 201 8, não se constituindo enl quaisquer das atividades, previstas no ait. 3' do aludi-

do decreto, cuja execução indireta é vedada;

Os serviçosobjeto da presente contratação enquadram-se na categoria de serviços comuns

nos termos do Parágrafo Unico, do Art. I', da Lei l0.520, de 2002.

poe cin sua equtl 1 ;

Àrt. I' Pat'a aquisição de bens e ser'çiços colllurls, poderá ser cldotada a licitação tla
lltodctlidade de pt'egão, que ser(l regida por esta Lei.
Pat'ágrafo úllico. Considet'atn-se bens e serviços cottlutas, pena os $tas e efeitos deste ctttigo,

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possattt set' objeti'pa}7iente definidos pelo
edital, por meio de especÜccxções ttsuclis }lo met'cedo. " (grifo }aosso)

O objeto a ser licitado encontra-se objetivamente definido por meio de especificações

técnicas usuais no mercado correspondente;

2.2. Duração Inicial do Contrato:

O prazo máximo de vigência da contratação é de até 12 (doze) meses

2.3.Sustentabilidade

á P
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Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto ao

cumprimento de requisitos de sustentabilidade ambiental, a empresa a ser contratada deverá

apresentar uma Declaração de Sustentabilidade Ambiental, em atendimento ao art. 170 da

CF/1 988, ao art. 3' da Lei n' 8.666/93 alterado pela Lei n' 12.349 de 2010, a Lei n' 12. 1 87/2009

e art. 6' da Instrução Normativa n' 1/2010 da SLTI/MPOG, Decreto n' 7746/2012, conforme

abaixo descrito

Collstituição Feder'al/1988:
Art. 170. A ot'dem ecotlõtlüca, fuladada )la valorização do trabalho hultlano e }aa vivi'e

iniciati'pa, tem por Pm assegutat' a todos existência digna, corlfot'me os ditames da justiça
social, obsetvaclos os segLtintes princípios:
k'l - defesa do meio atnbietate, inclusive }nedianLe tl'atametato direi'etaciado con.fbt'me o
impacto attlbialtal dos pt'odutos e serviços e de setas pt'ocessos de elabot'cação e pi'estação;
(Redução dada pela Emalda Constitucional n' 42,de 19. 12.2003)

Leill' 8.666/93:

Àrt. 3' A licitação destina-se a garantir a observância do princípio cortstittlciotlal da
isonomia, a seleção da pl'oposta mais vatltajoscl pal'a a administração e a pl'otnoção do
deselwotvitnellto }aacional stlstentável e será pi'ocessada e julgada em estrita collfbl'cidade
com os pi'incípios básicos da !egaLidade, da impessoalidade, da mot'alidade, da igtlcildade,
da ptlblicidade, da pt'obidade administt'atava, da vinculação ao instt'umetlto colavocatól' io, do
jltlgatttento objetivo e dos que lhes são cot'}.eLatos. (Redução dada pela Lei }a' 12.349, de
20i0)." (Grifamos)

Lei }l' }2. }87/2009:
Art. 6' São instrtilnelatos da Política Nacional soft'e Mtldallça do Clima:

Xll - as tTledidas elçistetltes, ot{ a sel'em criadas, que estimulem o desellvolviltlellto de
pt'acessos e tealotogias, qtle conta'ibllatlt pal'ct a t'edição de emissões e I'emoções de gases de
efeito estufa, bettl coillo para a adaptação, detatl'e as quais o estabelecimento de critérios de
preÍêt'ência ]aas licitações e colacot rêtacias pÍtbLicas, compteeladidas aí as pat'certas púbtico-
pt'iradas e a autor'ização, pel'missão, otltotga e concessão parti exploração de serviços
pÍtblicos e t'ecllt'sos taaturais, para as pt'opostas que pt'opicieln mctior econulaia de elles'gia,
ágt[a e otltt'os ]'ecursos naturais e redução da emissão de gases de efeito esttlfa e de
] esídttos:

Instrltção Normativa )I' 1/201 0 da SLTI/MPOG.
Àrt. 6' Os editais para a colltratação de set"viços deverão pl'e'üet' qtle cis enipi'elas

colatlatcidas adotat'ão as seguintes pt'éticas de stistaltabitidade na execução dos se}«paços,

qttatldo couber.

l use pl'odutos de limpeza e conservação de super$cies e objetos inanüllados que
obedeçallt às classi$cações e especi$cações deter'minadas pela ANVISA;

11 adore medidas pal'a evitar o despem'ctício de água h'atcidcl, con#ot'me instituído no
Dea'eto }a' 48. 138, de 8 de ottttlbro de 2Q03;

lll Obter'pe a ResoLtlção CONÁMA n' 20, de 7 de dezelnbt'o de 1994, qttanLo aos
equipamentos de limpeza que gel'em rilído no seu fiulciotaamentot

IV fot'meça aos etttpt'egados os eqtlipalltentos de segui'ançct que se $zei'em ne
pcu'a a execução de serviços;(Gri$amos)

cessei' tos

g.P
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r - realize um programa interno de tt'einaluento de seus emptegctdos, nos tt'ês pl'imeiros
nteses de execução conta'atttal, pctrct I'adução de constuno de ettet'gia eLéh'ica, de cotlstltno de
água e t'adução de pt'odtlção de t'esíduos sólidos, obsemctdas as }aonncls ailibientciis vigentesl
(Grifàmos)

rl - realize cl sepcll'ação dos t'esíduos t'ecicláveis descai'lados pelos ó)'mãos e elatidades da
Administt'ação PÍtblica Federal direta, cultárquica e fundacioncil, na folate gerador'a, e cl sua
destilação às associações e coopet'atiras dos ccitadot'es de ttialeriais recicláveis, que será
pt'ocedidci pela colete seletivcl do papel para t'eciclctgem, qitatado couber', nos talhos da
IN/MARÉ t1' 6, de 3 de novettlb)'o de 1995 e do Deck'eto ta' 5.940, de 25 de outtlbl'o de 2006;

rll t'espeite as Not'Dias Bt'asneiras NBR publicadcls pela Associação Bt'asiLeita de
Normas Técnicas soft'e resíduos sólidos; e (Grifamos)

I''lll pt'eveja cl destilação alllbietatal adequctda das pilhas e baterias usadas ou insetvíveis,
segurado disposto taa Resolução CONAMA n' 2S7, de 30 dejutlho de }999.
Pat'ágtclfb único. O disposto taeste artigo não impede qtle os órgãos ou ejatidades
contratantes estabeleçaill, tios editais e conta'fitos. a atigêrtcia de observância de outras
práticcls de sustetatabilidade anabierttal, desde que justi$cadalnetlte.

Decreto rt' 7. 746, de 5 dejullho de 2012
Art. 4' São dil'etrizes cie slestentabilidade, ente'e outras:

1 - fenol' impacto soba'e recua'sos rtcltut ais colllo Pol'a, jattlaa, ar, solo e ágtla;
11 - preferência pal'a ttlateriais, tecnologias e matérias-pl'imãs de ot'igetll local
lll - }llcliol' eDciêtlcicl na titilizclção de t'ecursos natut'ais colho água e etlergial
IV- maior' get'ação de empregos, prefelencialmetlte com mão de obt'a local;
\'' tnaiot vida {ttil e menor ctlsto cie itlclllutetação do bettt e da obra;
rl - uso de inovações que )'eduzam a pt'estão sobre I'ecus'sos taatltt'aisl e
rll - origetlt ambientalmente regular' dos )'ecus'sos nctttu'ais iltilizados nos bens
obt'as

se/vigas e

As empresas a serem contratadas devem apresentar declaração, sob as penas da Lei n'

6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão

Eletrânico, que atendem aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental,

respeitando as normas de proteção do meio ambiente

2.4. Transição Contratual

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as even

duais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada

parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos

sem limitações

Os direitos autorais da solução, do prometo, de suas especificações técnicas, da documen

ração produzida e congênere, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato,

inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizaçao sem

que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prquízo das sanGoes

$civis e penais cabíveis.
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3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foi realizado, por este Estabelecimento de Ensino, um levantamento de mercado a fim de

avaliar a melhor solução para o atendimento da necessidade dessa administração e dentre as so-

luções de mercado analisadas, a contratação de transporte de bagagem se mostrou mais viável.

Também foi realizada uma pesquisa através de contratações similares, conforme Cmdo 4'

RM/Div Ex -- ]601 18 PR 34/2020, B Av Taubaté 160518 PR 45/2020, 6' R CB/RS 160358

PR 03/2020 e G Ap DF -- 120625 PR 26/2020 onde se mostrou que esse tipo de contratação é a

mais vantajosa e económica pata à Administração.

4.KQuípEnoKSTuno DEVIABILIDADE

Posto Arma
Gradua- l Quadro l Nome de Guerra

ServiçoÇão

Estb Ens
OM Função

Telefone(s)
de

Contato

2' Ten Int CORREIA ECEME Membro (21)3873-3874
sec.adm.eceme@
gmail.com

S Ten Art DAMASIO ECEME Metnbro (21)3873-3874 sec.adm.eceme@
gmail.com

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Contratação de serviço de transporte de mobiliário em geral, cações, documentos, baga-

gem, veículos e demais objetos de propriedade ou de interesse da Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército, compreendendo desmontagem, embalagem, retirada do local de origem, des-

carga dos bens transportados e montagem dos mesmos para o seu respectivo destino, ablahgendo

a todos os meios de transporte existentes e necessários na execução do serviço, dentro do prazo

estipulado e conforme condições, quantidade, exigências e estimativas estabelecidas no edital.
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Destaca-se ainda, que a prestação de serviço será realizada por empregados com forma-

ção técnica e especializada vinculados à Contratada, que não gera vínculo emplegatício entre os

empregados da Cona;f.!ada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que carac-

terize pessoalidade e subordinação direta.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades previstas de serviços, para cada item do processo, levaram em

consideração o estudo realizado por militar da equipe técnica da Seção Administrativa da Escola

de Comando e Estado-Maior, e conforme as descrições constantes no Termo de Referência.

A Metodologia de Cálculo para aferição da demanda e definição das quantidades seguiu

as seguintes etapas:

a) A Seção Administrativa elaborou planilha de utilização do serviço de transporte

oconido em 201 8, 2019 e 2020, ou seja, foi demonstrada a quantidade do serviço utilizada ao

longo de 3 (três) anos

b) Tomando coillo base a planilha, foi levantada a necessidade de utilização do serviço

de transporte para o ano de 2021, com base nas movimentações dos militares alunos dos

cursos CCEM, CPEAEx, CIEE e CDEM e de todo corpo permanente da ECEME

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação é de R$2.097.385,50 & #
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GRU-
PO/ITEM QTD UND DESCRIÇÃO DO ITEM

  1400 m3 Transporte nacional rodoviário interestadual e intermunicipal de
bagagem -- Local até 50 KJll

2 700 H3 Transporte nacional rodoviário interestadual e intermunicipal de
bagagem - fixa de 5 1 Km até 500 Km

3 700 m3 Transporte nacional rodoviário interestadual e intcimunicipal de
bagagem - faixa de 501 Km até 1.000 Km

4 2100 m3 Transporte nacional rodoviário interestadual e intermunicipal de
bagagem - faixa de 1 .001 Km até 2.000 Km

5 700 m3
Transporte nacional rodoviário interestadual e intermunicipal de
bagagem faixa de 2.001 Km até 3.000 Km

6 700 M3 Transporte nacional rodoviário interestadual e intermunicipal de
bagagem - faixa de 3.001 Km até 4.000 Km

7 1050 m3 Transporte nacional rodoviário interestadual e intermunicipal de
bagagem - faixa de 4.001 Km até 5.000 Km

8 1050 M3 Transporte nacional rodoviário interestadual e intermunicipal de
bagagem - acima de 5.000 Km



8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUÇÃO

A presente contratação se dá em 8 itens, cada um com uma faixa de quilometragem para o

transporte de bagagem, de modo que as demais variadas empresas possam participei de certame,

aumentando a competitividade e reduzindo os preços.

Tal método é comprovadamente técnico e economicamente viável.

Os itens desse processo licitatório serão cotados, por parcelamento, visando à ampliação da

competitividade e o ganho de economia de escala.

9. CONTRATAÇOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Não há correlação desta contratação com outros processos licitatórios

10. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANE
LAMENTO

Os serviços previstos nesta contratação estão alinhados com os Objetivos Estratégicos

definidos no Plano de Gestão da ECEME (PGE). Tal Plano é o principal mecanismo de

governança, onde estão definidos os objetivos estratégicos e a direção pretendida para toda a

ECEME

Os seguintes Objetivos Estratégicos do PGE, previstos no Capítulo 6, balizam este

processo de contratação:

Aprimorar a gestão da ECEME sob a égide da excelência gerencial.

Valorizar a dimensão 1lumana da Escola

ll.RESULTADOSPRETENDIDOS

A contratação produzirá econoinicidade aos recursos financeiros, uma vez que nas

últimas contratações desta natureza houve ampla participação de empresas, promovendo assim

uma diminuição dos preços praticados.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMEN-

TEÀCELEBRAÇÃODOCONTRATO

A contratação pretendida tem por finalidade a aquisição de referente ao serviço de trans-

porte de bagagem por intermédio da contratação de empresa(s) especializada(s), quando for ne-

cessário. Portanto, não há quaisquer providências a serem adotadas no tocante ao treinamento,ó#$1l
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funcionários e a gestão contratual ülcará a cargo da Subseção de Contratos juntamente com a Se

ção Adnünistiativa, ambas da ECEME.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATA

MENTO

A Constituição Federal estabelece, no inciso VI do art. 170, a defesa do meio ambiente,

inclusive mediante tratamento diferellciado conforme o impacto ambiental dos produtos e servi-

ços e de seus processos de elaboração e prestação. No ait. 225, destaca-se o dever constitucional

do Estado preservam o meio ambiente: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equi-

librado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações"

As contratações públicas sustentáveis constituem instrumentos relevantes de contribuição

para a reorganização da economia com novos paradigmas. Sob tal perspectiva, as contratações

públicas sustentáveis representam a adequação da contratação ao que se chama consumo susten-

tável. Significa pensei a "proposta mais vantajosa para a administração" levando-se em conta não

apenas o menor preço, Rias o custo como um todo, considerando a manutenção da vida no plane-

ta e o bem-estar social.

Cabe ao governo, estinlulal uma economia "que resulte em melhoria do bem-estai huna.

no e equidade social, ao mesmo tempo em que gere valor pala a Natureza, reduzindo signiflcati

vamente os impactos e riscos sociais e ambientais c a demanda sobre recursos escassos do ecos.

sistema e da sociedade"

De acordo cona o alt. I' da Instrução Normativa n.' Ol-MPOG de 19 Jan 2010, as especi-

ficações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e entida-

des da administraç'ãó pública federal dircta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de

sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extinção ou fabricação, utilização e

descarte dos produtos e matérias-primas. Em assim, a ]icitante vencedora deverá apresentar do-

cumento comprobatório de que possui compromisso com a sustentabilidade ambiental nos ter-

mos da Instrução Normativa n' 01/20 1 0/MPOG.

A comprovação poderá ser realizada da seguinte forma

a) Conforme previsto no art. 5' da instrução n' 0 1 /2010/MPOG

pág 8 de lO



b) Poi declaração, onde o licitante afirma possuir o compromisso de responsabili-

dade com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das existências impostas pela IN n.'

01/2010.

c) Declaração de documento comprobatório (atestado, declaração, certificado, re-

gistro, credenciamento, etc) emitido por órgão Público de qualquer ente da Federação que

tenha competência legal na área ambiental que o produto ofertado, comercializado, ou por

fornecedor, distribuidor ou fabricante está devidamente cadastrado, registrado, ou por

meio de outro procedimento no respectivo órgão.

d) Declaração que está ein fase de implantação de práticas sustentáveis, informan-

do, no deferido documento os quais são as práticas já implantadas e, quais as metas pre-

tendidas a atingir na questão da sustentabilidade ambiental.

A contratada deverá atender, no que couber, ao preceituado no artigo 6' da Instruçãoe

Normativa SLT[/MPOG n' ], de ] 9/01/2010, especia]mente as seguintes determinações:

+ a

Providenciar o recolhimento e o adequado descarte das graxas usados, recolhendo-os aos

pontos de colete ou centrais de armazenamento mantido pelo respectivo fabricante ou importador,

ou entregando-os ao estabelecimento que houver reciclagem de usado por um novo, para ülns de

sua destinação final ambientalmente adequada, nos termos da instrução Normativa IBAMA n' OI

de 18/03/2010, conforme artigo 33, incisa 111, da Lei n' 12.305, de 2010, que trata da Política

Nacional de Resíduos Sólidos, e legislação correlata;

Nos termos do Art 33, inciso IV, da Lei n' 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos

Sólidos e Resolução CONAMA n' 362, de 23/06/2005, a Contratada deverá efetuar o recolhi-

mento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contrata-

ção, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos;

Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obede-

çam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

Observam a Resolução CONAMA n' 20, de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza

que gerem ruído no seu funcionamento; Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela

Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

A

14. CONCLUSÃO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATA-

\'- - '

Com base no que foi descrito acima e nos elementos anteriores do presente documento de

Estudo Preliminares realizados por esta equipe de planeamento ficou evidenciado que a cona!/h
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tação do objeto no itens 1, ou seja, do registro de preços para eventual contratação de empresa de

transporte mobiliário em geral, cangas, documentos, bagagens, veículos e demais objetos de pro-

priedade ou de interesse da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, é economicamente

exequível, é técnica e gerencialmcnte viável e razoável a contratação proposta pela unidade re-

quisitante.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2Q21.

(;ABRI Ten

Chefe da Seção Administrativa da ECEME

IRA -- StenALESSANDRONUNESF]
Auxiliar da Seção Administrativa da ECEME

ALEXAND
Auxiliar da S

CRUZ 2'Sgt
io Administrativa da ECEME

APROVAÇÃO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar, tendo em vista a legalidade do processo e em
cumprimento ao disposto no inciso ]] do ai-ligo 14' do Decreto n' ]0.024/1 9, na medida em que representa
a necessidade dessa Escola para serviços de transporte rodoviário de bagagem em geral.

Rio de Janeiro, 20 d S

CARLOS
Ó

ETO -TC
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EXERCITO BRASILEIRO

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
(EEM/1905)

ESCOLA MARECHALCASTELLO BRANCO

MINISTERIO DA DEFESA

APENDICE ll DO TERMO DE REFERENCIA
MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO(IMR)

(Avaliação da qualidade dos serviços)

MODELO

Indicador

N' + Título do Indicador que será utilizado

Item Descrição

Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de
medição

Forma de
acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de Cálculo



Início de Vigência

Faixas de ajuste no
pagamento

Sanções

Observações

Exemplo de Indicador

N' 01 Prazo de atendimento de demandas (OS)

Item Descrição

Garantir um atendimento célere às demandas
do órgão.

Finalidade

24h

Meta a cumprir

Sistema informatizado de solicitação de
serviços - Ordem de Serviço (OS) eletrõnica

0
Instrumento de
medição

Forma de
acompanhamento

Pelo sistema

Mensal
Periodicidade

Cada OS será verificada e valorada
individualmente. N' de horas noMecanismo de Cálculo



\[...]
atendimento/24h

Data da assinatura do contrato.

Início de Vigência

X até 1 - 1 00% do valor da OS

De l a 1,5 - 90% do valor da OS

De 1 ,5 a 2 - 80% do valor da OSFaixas de ajuste no
pagamento

20% das OS acima de 2 - multa de XX

30% das OS acima de 2 - multa de XX +
rescisão contratual

Sanções

Observações



íü. g.'
ANEXOll

MINISTÉRIO DA DEFESA
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO

(EEM/1905)

ESCOLA MARECHALCASTELO BRANCO
Ü'€

PREGÃO ELETRÕNICO SRP NO 010/2021

(Processo Administrativo n.' 64498.008697/2021 -38)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N1 0

/3
A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército . com sede na Praça General Tibúrcio, 125.
Urca. na cidade do Rio de Janeiro. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n' 09.688.074/0001-37, neste
ato representado(a) pelo(a) Tenente Coronel CARLOS NUNES PACHECO NETO. nomeado(a)
pela Portaria n' 50 de 3 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 4 de
dezembro de 2020. portador da matrícula funcional n' ..... ..... considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão. na forma eletrõnica. para REGISTRO DE PREÇOS n'
O1/2021 . publicada no ...... de ...../...../20...... processo administrativo n' 64498.004831/2021-21
RESOLVE regístrar 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 n' 8.666.
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n' 7.892. de 23 de janeiro de 2013. e em
conformidade com as disposições a seguir:

l DOOBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação
de serviço de transporte rodoviário de bagagem em geral, especificado(s) no(s) item(ns) l
a 8 do Termo de Referência. anexo ll do edital de Pregão n' 010/2021. que é parte
integrante desta Ata. assim como a proposta vencedora, incle$?ndentemente 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
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ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade
de

Medida

Quantidade Valor
Unitário
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2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços
consta como anexo a esta Ata.

3. 0RGA0(S) qljRENCiADOR E PARTICIPANTE(S)

3. 1. O órgão gerenciador será a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

}

4. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses. a partir da sua
assinatura. não podendo ser prorrogada.

6 REVISÃO ECANCELAMENTO

6.1 . A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente. em intervalos

não superiolaeêi:a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.

6.2. 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)

6.3. 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.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido. sem aplicação de penalidade

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
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6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados eo
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá

6.5.1. 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 apresentadosl e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação

6.6. 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

6.7 O reglstro do fornecedor será cancelado quando

6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitávell '. i'}

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado. na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercador ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo. alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s)

6.8. 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.

6.9. 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:

6.9.1 porrazão de interesse públicos ou

6.9.2. a pedido do fornecedor

7 DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital

7.1.1.As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva. em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, $1' do Decreto
n' l0.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de,füpço (art. 5'. inciso
X, do Decreto n' 7.892/2013). exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser
respeito às contratações dos órgãos participantes. caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6o, Parágrafo único. do Decreto n'
7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto n' 7.892/2013, dada a necessidade de
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
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8 CONDIÇOES GERAIS

8.1. 4:. 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

8.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1' do art. 65 da Lel n' 8.666/93, nos termos
do art. 12, $1' do Decreto n' 7.892/13.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a
contratação dos itens nas seguintes hipóteses

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quantitativos definidos no certames ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor
seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. 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
ll,$4'do Decreto n.7.892.de 2013

)

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 5 (cinco) vias de igual teor.
que. depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
demais órgãos participantes

Locale data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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ANEXO l l l

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DA DEFESA
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO

(EEMn 905) , ) r

ESCOLA MARECHALCASTELO BRANCO

PREGÃO ELETRÕNICO SRP N' I0/2021

(Processo Administrativo n.' 64498.008697/2021 -38)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS N'

UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) ESCOLA DE
COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO E A

./ QUE FAZEM ENTRE SIA

EMPRESA

A União, por intermédio da Escola de Comando e Estado Maior do Exército. com sede no(a) Praça
General Tibúrcio. 125. Urna. na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o n'
09.688.074/0001 -37, neste ato representado(a) pelo(a) Tenente-Coronel Carlos Nunes Pacheco Neto.
Ordenador de Despesas da ECEME, nomeado pela Portaria n' 50 SALC/FIS ADM/DA/ECEME de 03
de dezembro de 2020, publicada no DOU de 04 de dezembro de 2020, inscrito no CPF sob o n'
077.139.977-10. doravante denominada CONTRATANTE. e o(a) .............................. inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n' .......................-..... sediado(a) na
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
da Carteira de Identidade n' ............ ...., expedida pela (o) .............-...., e CPF n'
tendo em vista o que consta no Processo n' .............................. e em observância às disposições da
Lei n' 8.666. de 21 de junho de 1993, da Lei n' l0.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n' 9.507.
de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP n' 5, de 26 de maio de 2017.
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato. decorrente do Pregão rt'«.!......../20...., mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas

em

portador(a)

l CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO

1.1. 0 objeto do presente instrumento é a contratação eventual de serviços de transporte
rodoviário de bagagem em geral, 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 l LOCAL
(SERVIÇO) l DE

KXECUÇA

QUANTIDADE ÊÓliÁiiio/
PERÍODO

VALORES
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2. CLÁUSULA SEGUNDA-VIGENCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital. com início na data
de .........../......../..:l:i.:« e encerramento em .........../........./...... ...., e somente poderá ser
prorrogado nos termos do artigo 57, $ 1o. da Lei n. 8.666, de 1993

3 CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$. (.....)

3.2. 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. 0
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados

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 2021 , na classificação abaixo

Gesta o/Unidad e

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. Ü

5 CLÁUSULAauINfÉLpAGAUENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram
se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo
de Referência, anexo a este Contrato.

7 CLÁUSULA SÉTIMA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação
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CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO8

8.1. 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

8.2. O prazo de execução dos serviços será de
para a conclusão dos serviços), com início
início dos serviços). na forma que segue:

8.2.1.
8.2.2.

(indicar o período de tempo previsto
(Indicara data ou evento para o

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 . As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência,anexo do Edital

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto. respeitadas ac condições e obrigações
estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência. anexo do Edital.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei n' 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.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1993

12.4. O termo de rescisão. sempre que possível. será precedido:

12.4.1 . balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos

12.4.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos

12.4.3. indenizações e multas
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13. CLÁUSULA DECIDA TERCEIRA VEDAÇOES EPERMISSOES

13.1. E vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

alegação de

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução
Normativa SEGES/ME n' 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá
de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária. bem como da
certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Público. conforme a legislação em vigor. nos termos do Parecer JL-01. de 18 de
maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à
cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuízos causados à Administração. sem prejuízo da utilização de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/
ME n' 5. de 2017, caso aplicáveis.

)
14.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ALTERAÇOES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n' 8.666. de
1993

14.2. 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

14.3. 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.

15.CLÁUSULA DECIMA QUINTA DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE. segundo as disposições contidas
na Lei n' 8.666, de 1993, na Lei n' l0.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente. segundo as disposições contidas na Lei n' 8.078. de 1 990 -- Código de Defesa
do Consumidor -- e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbira à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento. por extrato. no
Diário Oficial da União. no prazo previsto na Lei n' 8.666, de 1 993.

17.CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - 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 e por duas
testemunhas.

de 20

Representante legal da CONTRATANTE
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In. i.
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS

l
2

' {

Ç
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