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PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022 
Processo Administrativo n° 000.314/2022 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a 

Cultura – FAPEC, por meio do setor de compras, sediado na Rua 9 de Julho, nº 1.922, Vila Ipiranga, Campo 

Grande - MS, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento 

Menor Preço por Item, mediante regime de empreitada por preço unitário, com uso de recursos de criptografia 

e autenticação, em todas as suas etapas, objetivando o registro de preços, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 

2012, da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 

de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 09/12/2022 
Horário: 08:30 (Horário de Mato Grosso do Sul) 
Local: Portal de Licitações do Banco do Brasil – https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. 
 
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para a contratação de serviços de locação de veículos 

e transporte de pessoal, para atender, sob demanda, às necessidades dos contratos, convênios e instrumentos 

correlatos celebrados pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura- FAPEC, conforme as 

especificações constantes neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

 
2.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados nos contratos e 

convênios firmados pela FAPEC, com vigência no exercício financeiro, os quais deverão estar especificados na 

Ordem de Fornecimento. 

 
3. DO CADASTRAMENTO 

3.1. O cadastramento no portal “Licitações-e” é necessário para a participação dos interessados na 

modalidade licitatória pregão, em sua forma eletrônica. 
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3.2. As instruções para o cadastro de fornecedores estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/documentos/CADASTRO1.pdf. 

3.3. O cadastramento junto ao 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. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

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

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou 

à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

habilitação. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação e que estejam cadastrados no sistema “Licitações-e” e com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 

2018. 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 

e responder administrativa ou judicialmente. 

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação. 

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, sendo 

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, § 1º da LC nº 123, 

de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, 

o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item. 

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

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro 

ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso. 

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 
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6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 

a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 

as regras estabelecidas no Edital. 
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de R$ 10,00 (dez reais).  

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 

de lances intermediários. 

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

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

registrado em primeiro lugar.  

7.15.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.17.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18.  O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 

da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
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porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

7.22.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.23.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que 

se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.24.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25.  Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.26.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.1.  No país. 

7.26.2.  Por empresas brasileiras. 

7.26.3.  Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

7.26.4.  Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.27.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados.  

7.28.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
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7.28.2.  O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados.  

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

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do 

art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração.  

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 

ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no 

chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
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8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 

a sua continuidade. 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 

em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.10.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital.  

 

9. DA HABILITAÇÃO   

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

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF.  

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).  

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos 

pelo Tribunal de Contas da União – TCU.  



 

9/25 
Edital ao Pregão Eletrônico nº 030/2022 – Processo Adm. 000.314/2022 

 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, 

“c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

dentre outros. 

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

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

participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, 

à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018, 

mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam 

vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, 

a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 

formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 

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

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

legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

9.7. O licitante cadastrado, ou não, no SICAF, deve anexar junto aos documentos de habilitação e das 

condições de participação, as declarações complementares que consistem nos seguintes documentos: 

9.7.1. De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou 

cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

9.7.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a ausência 

da declaração impedirá o prosseguimento no certame. 

9.7.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 

a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa. 

9.7.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital. 

9.7.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores;  

9.7.4. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 16 de setembro de 2009; 

9.7.5. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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9.7.6. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993. 

9.7.7. Que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo no anexo IV; 

9.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante ás sanções previstas 

em lei e neste Edital. 

9.9. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.10. Habilitação jurídica  

9.10.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede. 

9.10.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

9.10.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. 

9.10.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência. 

9.10.5. 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. 

9.10.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

9.10.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização. 

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

respectiva. 

9.11. Regularidade fiscal e trabalhista 
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9.11.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso. 

9.11.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

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

9.11.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

9.11.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

9.11.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

9.11.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade 

em cujo exercício contrata ou concorre. 

9.11.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

9.11.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.12. Qualificação Econômico-Financeira 

9.12.1.  Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

9.12.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 

3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

9.12.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 

9.12.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 
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9.12.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

9.12.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

9.12.3.  A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação 

das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.12.4.  As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos 

para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo 

de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

9.13. Qualificação Técnica   

9.13.1. Comprovação de aptidão para a prestação de serviços com características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio de atestado (s) fornecido (s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.13.2. Com exceção dos atestados de capacidade técnica, os documentos exigidos para fins de 

habilitação deverão ter prazo de validade expresso ou estabelecido em Lei e, em caso de omissão, será 

considerado o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da emissão. 

9.13.3. O motorista mencionado no item 07 deverá possuir a seguinte Qualificação Profissional mínima: 

Formação escolar: Ensino fundamental completo; Competência Técnica: Deverão possuir carteira nacional de 

habilitação (CNH) categoria “D” ou “E”, sendo exigido o tempo mínimo de 2 (dois) anos de experiência na 

respectiva categoria, devidamente comprovada na CTPS; Competência Comportamental: Discrição e sigilo, 

habilidade no relacionamento, trabalho em equipe, iniciativa, dinamismo, responsabilidade, atenção, 
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cordialidade e simpatia no trato com o público, assiduidade e pontualidade, disciplina no cumprimento da 

escala de serviços com rigorosa observância nos horários de entrada e saída. 

9.14.  O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (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. 

9.15.  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, caso atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

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

9.16.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a licitante será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.17.  A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.18.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade. 

9.19.  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.20.  Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

vencedor. 

 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, 

a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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10.1.1.  Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

10.1.2.  Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 

10.3.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1.  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 

10.5.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

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

10.6.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
11. DOS RECURSOS 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

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

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

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

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

admissibilidade do recurso. 

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

desse direito. 
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11.2.3.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

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

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

neste Edital. 

 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1.  Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

12.1.2.  Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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

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

procedimento licitatório. 

12.2.2.  A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1.  Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preço, com fornecedor primeiro 

classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, 

obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos. 

15.2. O Fiscal nomeado para a Ata convocará formalmente o fornecedor, informando o local, data e hora para 

a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços. 

15.2.1. O prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pelo Gerente do Registro de Preços. 

15.3. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a 

Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e seus Anexos, a FAPEC registrará 

o licitante seguinte, mantida a ordem de classificação. 

15.4. Publicada na imprensa oficial, a Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento, 

conforme artigo 14 do Decreto n. 7.892/2013. 

 

16. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 

emitido instrumento equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

 



 

18/25 
Edital ao Pregão Eletrônico nº 030/2022 – Processo Adm. 000.314/2022 

 

17.   DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1.  Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente. 

17.2.  O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

17.2.1.  Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu 

recebimento.  

17.2.2.  O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

17.3.  O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica 

no reconhecimento de que: 

17.3.1.  Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.3.2.  A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

17.3.3.  A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 

nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
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17.4.  Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 

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

com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho 

de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

17.4.1.  Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não 

estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

17.4.2.  Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 

perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

17.5.  Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no 

edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

17.6.  Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da 

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, 

respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços. 

 
18. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

18.1.  As condições de fornecimento dos serviços encontram-se dispostas no Termo de Referência. 

 
19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1.  Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

 

21. DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 

20.1. O contratado se obriga, sob as penas previstas no contrato e na legislação aplicável, a observar e cumprir 

rigorosamente todas as leis cabíveis, incluindo, mas não se limitando à legislação brasileira anticorrupção, a 
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legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como as normas e exigências constantes das políticas 

internas da contratante.  

20.2. O contratado declara e garante que não está envolvido ou irá se envolver, direta ou indiretamente, 

durante o cumprimento das obrigações previstas neste contrato, em qualquer atividade ou prática que 

constitua uma infração aos termos das leis anticorrupção.  

20.3. A contratada declara e garante que não se encontra (i) sob investigação em virtude de denúncias de 

suborno e/ou corrupção; (ii) no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foi condenada ou 

indiciada sob a acusação de corrupção ou suborno; (iii) suspeita de práticas de terrorismo e/ou lavagem de 

dinheiro por qualquer entidade governamental; e (iv) sujeita a restrições ou sanções econômicas e de negócios 

por qualquer entidade governamental.  

20.4.  O contratado declara que não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento em dinheiro, deu 

ou concordou em dar presentes ou qualquer objeto de valor e, durante a vigência do contrato, não irá ofertar, 

prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, dar ou concordar em dar presentes ou qualquer 

objeto de valor a qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, com o objetivo de beneficiar ilicitamente 

a contratante e/ou seus negócios.  

20.5. O contratado declara que, direta ou indiretamente, não irá receber, transferir, manter, usar ou esconder 

recursos que decorram de qualquer atividade ilícita, bem como não irá contratar como empregado ou de 

alguma forma manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em atividades 

criminosas, em especial pessoas investigadas pelos delitos previstos nas leis anticorrupção, de lavagem de 

dinheiro, tráfico de drogas e terrorismo.  

20.6. O contratado se obriga a notificar prontamente, por escrito, à contratante a respeito de qualquer 

suspeita ou violação do disposto nas leis anticorrupção, e ainda de participação em práticas de suborno ou 

corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta cláusula.   

20.7. O não cumprimento pelo contratado das leis anticorrupção e/ou do disposto nesta cláusula será 

considerado uma infração grave ao contrato e conferirá à contratante o direito de, agindo de boa-fé, declarar 

rescindido imediatamente o contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, sendo a contratada responsável por 

eventuais perdas e danos. 

 
22. DA PROTEÇÃO DE DADOS 

21.1. O contratado obriga-se a atuar no presente contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre 

Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em 

especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde 
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houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No 

manuseio dos dados a contratada deverá:  

21.1.1. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da contratante e em 

conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por 

qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à contratante, que terá o 

direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.  

21.1.2. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes 

para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou 

consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não 

autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.  

21.1.3. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso 

(autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem 

autorização expressa e por escrito da contratante.  

21.1.4. Garantir, por si próprio, a confidencialidade dos dados que tiver acesso em decorrência deste contrato, 

bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, 

com exceção da prestação de serviços à contratante.  

21.2. Os dados pessoais que tiver acesso não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia 

autorização por escrito da contratante, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, 

resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam 

referidas Informações.  

21.2.1. Caso o contratado seja obrigado por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade 

pública, deverá informar previamente a contratante para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.  

21.3. O contratado deverá notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:  

21.3.1. Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados 

Pessoais pela contratada, seus funcionários, ou terceiros autorizados. 

21.3.2. Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da contratada.   

21.4. O contratado será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e 

material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à 

contratante e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pelo contratado de qualquer dos 

itens previstos nesta cláusula quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

 
23.  DA VALIDADE DA ATA 

23.1. A Ata de Registro de Preços decorrente desde Certame terá validade por 12 (doze) meses a partir de 



 

22/25 
Edital ao Pregão Eletrônico nº 030/2022 – Processo Adm. 000.314/2022 

 

Assinatura. 

 
24.  DA VALIDADE DO CONTRATO 

24.1.  O contrato decorrente da ata de registro de preço terá prazo de vigência de 12 meses contado da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 meses, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

25. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

24.1. A Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  

24.1.1. A pedido, quando: 

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de 

força maior. 

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 

mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. 

24.1.2. Por iniciativa da FAPEC, quando:  

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. 

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório. 

c) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado. 

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços. 

e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro 

de Preços, sem justificativa aceitável. 

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.  

g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a FAPEC fará o devido apostilamento na Ata de 

Registro de Preços e informará os Proponentes a nova ordem de registro. 

 
25.      DO PAGAMENTO 

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

 
26.       DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  
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26.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo de validade da proposta. 

26.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível. 

26.1.3. Apresentar documentação falsa. 

26.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame. 

26.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 

26.1.6. Não mantiver a proposta. 

26.1.7. Cometer fraude fiscal. 

26.1.8. Comportar-se de modo inidôneo. 

26.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para 

registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.  

26.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento 

da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

26.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

26.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação. 

26.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

licitante. 

26.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos. 

26.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 

cinco anos. 

26.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados. 

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

26.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
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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.  

26.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 

seu rito normal na unidade administrativa.  

26.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 

para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo 

cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

26.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

26.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

26.12. 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. 

26.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

 
27.      DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

27.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta do licitante mais bem classificado. 

27.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante melhor classificado. 

27.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, 

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase 

competitiva. 

27.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente 

será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas 

hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213. 

 
28.       DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
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28.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

28.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@fapec.org, ou por petição 

dirigida ou protocolada no endereço Rua 9 de julho nº 1.922 Vila Ipiranga, setor de licitações da FAPEC. 

28.3. 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. 

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

28.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

28.6. 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 e 

dos anexos. 

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

28.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

28.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes 

e a administração. 

29.    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

29.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

29.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário do 

Estado de Mato Grosso do Sul.  

29.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

29.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação.  
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29.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

29.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

29.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 

que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

29.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 

o processo, prevalecerá as deste Edital. 

29.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos https://www.licitacoes-

e.com.br/aop/index.jsp, https://fapec.org/editais/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua 

9 de julho nº 1.922, Vila Ipiranga, nos dias úteis, no horário das 7:30 às 11:00 e das 13:00 às 16:30 horas, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 

aos interessados. 

29.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo: 

29.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
29.12.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro; 
29.12.3. ANEXO III – Minuta do Contrato; 
29.12.4. ANEXO IV - Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da 
Constituição Federal; 
29.12.5. ANEXO V - Modelo de declaração de elaboração independente de proposta; 
29.12.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 
29.12.7. ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte; 
29.12.8. ANEXO VIII – Modelo de declaração de ausência de trabalho degradante ou forçado; 
29.12.9. ANEXO IX – Modelo de declaração de reserva de cargos. 
  

Campo Grande/MS, 25 de novembro de 2022.  

 

 

 

 

___________________________ 
Marta Barros Severino dos Santos 

No Exercício da Presidência da FAPEC 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETO 

1.1. Registro de preços para a contratação de serviços de locação de veículos e transporte de pessoal, 

para atender, sob demanda, às necessidades dos contratos, convênios e instrumentos correlatos 

celebrados pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura- FAPEC, conforme as especificações 

constantes neste Edital e seus anexos. 

1.2. Especificações detalhadas do objeto: 

1.2.1. LOCAÇÃO DIÁRIA: 

ITEM  DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

 
 
 

1 

HATCH 1.0 - Configuração mínima do veículo: veículo tipo hatch, 

motor 1.0, 75 cavalos, 04 portas, com até dois anos de uso, 

equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro 

elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo 

o condutor), bicombustível (gasolina e/ou álcool), com 

quilometragem livre, som com Rádio/CD/MP3. 

 

 

Diária 

 

 

150 

 

 

265,37 

 

 

39.805,50 

 
 

 
2 

HATCH 1.4 - Configuração mínima do veículo: veículo tipo hatch, 

motor 1.4, 98 cavalos, 04 portas, com até dois anos de uso, 

equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro 

elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo 

o condutor), bicombustível (gasolina e/ou álcool), com 

quilometragem livre, som com Rádio/CD/MP3. 

 

 

Diária 

 

 

150 

 

 

294,54 

 

 

44.181,00 

 
 

 
3 

SEDAN 1.0 - Configuração mínima do veículo: veículo tipo sedan, 

motor 1.0, 75 cavalos, 04 portas, com até dois anos de uso, 

equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro 

elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo 

o condutor), bicombustível (gasolina e/ou álcool), com 

quilometragem livre, som com Rádio/CD/MP3. 

 

 

 

Diária 

 

 

 

150 

 

 

 

302,22 

 

 

 

45.333,00 

 
 

 
4 

SEDAN 1.4 - Configuração mínima do veículo: veículo tipo sedan, 

motor 1.4, 98 cavalos, 04 portas, com até dois anos de uso, 

equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro 

elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo 

o condutor), bicombustível (gasolina e/ou álcool), com 

quilometragem livre, som com Rádio/CD/MP3. 

 

 

 

Diária 

 

 

 

150 

 

 

 

300,59 

 

 

 

45.088,50 

 
 
 

SUV - Configuração mínima do veículo: veículo, categoria SUV, 

trava, alarme, motor 04 cilindros, 1.8 flex com no mínimo 146 
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5 

cv (A) 142 cv (G), monovolume, 5 passageiros (incluindo 

condutor), capacidade de desenvolver tarefa em estrada de 

terra, 5 portas, com até dois anos de uso, ar-condicionado, 

direção hidráulica, volante com regulagem de altura, vidro 

elétrico, airbag duplo, faróis de neblina, tanque 52 L (ou 

superior) freio ABS, rádio, CD, MP3, Franquia de KM ilimitadas 

seguro total. 

 

 

Diária 

 

 

150 

 

 

411,88 

 

 

61.782,00 

 
 
 
 
 
 

6 

CAMIONETE - Configuração mínima do veículo: Veículo tipo 

camionete, cabine dupla, mínimo 170 CV, 4x4, com até dois 

anos de uso, movido à Diesel, com capacidade para transporte 

de 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, câmbio 

automático, pneus novos, lona marítima, espelhos retrovisores 

em ambos os lados, protetor de cárter, sistema anticolisão, 

todos os bancos com apoio de cabeça, cintos de segurança 

retrateis, limpadores de para-brisa, direção elétrica, 

documentação em dia e em ordem, com todos os itens do 

veículo funcionando perfeitamente. 

 
 
 
 
 
 

Diária 

 
 
 
 
 
 

150 

 
 
 
 
 
 

740,91 

 
 
 
 
 
 

111.136,50 

 
 
 
 
 
 

7 

VAN COM MOTORISTA - Configuração mínima do veículo: Van 

executiva para transporte de pessoas com capacidade para 15 

passageiros mais o motorista, 4 portas, sendo 2 dianteiras 

(motorista/ passageiro) 1 lateral corrediça acesso de 

passageiros ao interior do veículo) e 1 traseira, potência mínima 

145 cv, extralonga, teto alto, ar-condicionado, direção 

hidráulica e com todos os equipamentos exigidos pelo 

CONTRAN; com engate traseiro e no máximo com quatro anos 

de uso. 

 

 

 

 

Diária 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

850,14 

 

 

 

 

85.014,00 

TOTAL R$ 432.340,50 

 
1.2.2. LOCAÇÃO MENSAL: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)  

VALOR TOTAL 

MENSAL 

(R$)  

VALOR TOTAL 

ANUAL 

(R$)  

A B C = A x B D = C x 12 (doze) 
meses 

 
 

 
1 

HATCH 1.0 - Configuração mínima do veículo: 

veículo tipo hatch, motor 1.0, 75 cavalos, 04 

portas, com até dois anos de uso, equipado com 

ar-condicionado, direção hidráulica, vidro 

elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 

 

 

 

Unidade/ 

veículo 

 

 

 

15 

 

 

 

3.671,27 

 

 

 

55.069,05 

 

 

 

660.828,60 
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pessoas (incluindo o condutor), bicombustível 

(gasolina e/ou álcool), com quilometragem livre, 

som com Rádio/CD/MP3 – LOCAÇÃO MENSAL.  

 
 
 

2 
 

HATCH 1.4 - Configuração mínima do veículo: 

veículo tipo hatch, motor 1.4, 98 cavalos, 04 

portas, com até dois anos de uso, equipado com 

ar-condicionado, direção hidráulica, vidro 

elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 

pessoas (incluindo o condutor), bicombustível 

(gasolina e/ou álcool), com quilometragem livre, 

som com Rádio/CD/MP3 – LOCAÇÃO MENSAL. 

 

 

Unidade/ 

veículo 

 

 

15 

 

 

3.783,24 

 

 

56.748,60 

 

 

680.983,20 

 
 
 
 
 
 
 

3 

CAMIONETE - Configuração mínima do veículo: 

Veículo tipo camionete, cabine dupla, mínimo 

170 CV, 4x4, com até dois anos de uso, movido à 

Diesel, com capacidade para transporte de 05 

(cinco) passageiros incluindo o condutor, câmbio 

automático, pneus novos, lona marítima, 

espelhos retrovisores em ambos os lados, 

protetor de cárter, sistema anticolisão, todos os 

bancos com apoio de cabeça, cintos de segurança 

retrateis, limpadores de para-brisa, direção 

elétrica, documentação em dia e em ordem, com 

todos os itens do veículo funcionando 

perfeitamente – LOCAÇÃO MENSAL 

 

 

 

 

Unidade/ 

veículo 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

9.112,79 

 

 

 

 

91.127,90 

 

 

 

 

 

1.093.534,80 

 
 
 
 
 
 
 

4 

SUV - Configuração mínima do veículo: veículo, 

categoria SUV, trava, alarme, motor 04 cilindros, 

1.8 flex com no mínimo 146 cv (A) 142 cv (G), 

monovolume, 5 passageiros (incluindo 

condutor), capacidade de desenvolver tarefa em 

estrada de terra, 5 portas, com até dois anos de 

uso, ar-condicionado, direção hidráulica, volante 

com regulagem de altura, vidro elétrico, airbag 

duplo, faróis de neblina, tanque 52 L (ou superior) 

freio ABS, rádio, CD, MP3, Franquia de KM 

ilimitadas seguro total - LOCAÇÃO MENSAL  

 

 

 

 

Unidade/ 

veículo 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

7.167,42 

 

 

 

 

21.502,26 

 

 

 

 

258.027,12 

TOTAL R$ 2.693.373,72 

VALOR TOTAL ESTIMADO  

(LOCAÇÃO DIÁRIA E MENSAL) 
R$ 3.125.714,22 

 

1.3. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de locação de veículos, caráter continuado, 

sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. 
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1.4. Os quantitativos estimados são os discriminados na tabela acima.  

1.5. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço unitário. 

1.6. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das 

partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 

 

2.  JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura tem como objeto proporcionar apoio a projetos 

de ensino, pesquisa e extensão, bem como desenvolvimento institucional científico e tecnológico. Desta 

forma, para atender às necessidades dos referidos projetos, a FAPEC necessita realizar a contratação de 

serviços de locação de veículos, a fim de garantir todas as condições de qualidade e eficiência para a 

continuidade das atividades do referido projeto, buscando a maior economicidade possível. 

2.2. Importante destacar que os projetos possuem em seu escopo eventos de médio e grande porte, tais 

como: cursos de aperfeiçoamento, missões culturais, caravanas, seminários, congressos, reuniões, viagens 

em atendimento a serviços que visam o deslocamento entre cidades para realizar determinadas atividades 

e serviços, bem como participações em solenidades voltadas as atividades para fins da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul. Para participar destes eventos e viagens de serviço e para a realização de atividades 

de pesquisa e ensino relativas aos contratos e convênios, a FAPEC necessita locar veículos para atender 

técnicos, professores e ocasionalmente alunos pesquisadores, provendo, desta forma, todas as 

necessidades relacionadas aos projetos em execução. Assim, em cumprimento as normas legais, faz-se 

necessária a contratação de empresa que forneça os referidos serviços. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. Trata-se de pregão eletrônico visando ao registro de preços para a contratação de serviços de locação 

de veículos e transporte de pessoal, de acordo com as especificações das tabelas previstas nos itens 1.2.1 

e 1.2.2, para atender, sob demanda, às necessidades dos contratos, convênios e instrumentos correlatos 

celebrados pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura- FAPEC, conforme as especificações 

constantes neste Termo de Referência e demais anexos ao Edital.  

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1. Trata-se de serviço comum, de caráter continuado e sem fornecimento de mão-de-obra em regime 

de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma 

eletrônica, com a utilização do sistema de registro de preços. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 

setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, 

cuja execução indireta é vedada. 

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

subordinação direta. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

5.1.1. Registro de preços para a contratação de serviço continuado, sem fornecimento de mão-de-obra 

em regime de dedicação exclusiva, a ser prestado no Estado de Mato Grosso do Sul, sob demanda. 

5.1.2. A CONTRATADA deverá observar todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência para 

a execução dos serviços.  

5.1.3. As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE estão previstas neste Termo de Referência. 

 

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

6.1. A execução do objeto contratado deverá considerar características ou componentes sustentáveis 

sempre que possível, além de pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a 

evitar e prevenir o desperdício, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes 

de responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante. 

6.2. Os veículos entregues pela Contratada deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, 

considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao serviço. 

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA 

PROPOSTA  

7.1.  A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.1.1. Os veículos que serão solicitados diariamente deverão ser disponibilizados à CONTRATANTE no prazo 

máximo de 2 (duas) horas, contados da solicitação da CONTRATANTE (Setor de Licitações), via telefone, e-

mail ou Sistema de Gestão Online. 

7.1.2.  Os veículos que serão solicitados mensalmente deverão ser disponibilizados à CONTRATANTE no 

prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados da solicitação da CONTRATANTE (Setor de Licitações), 

via telefone, e-mail ou Sistema de Gestão Online. 

7.2. Com relação ao veículo descrito no ITEM 1 da tabela prevista no item 1.2.1 – veículo tipo hatch, motor 

1.0, 75 cavalos, 04 portas, com até dois anos de uso, equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, 

vidro elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo o condutor), bicombustível (gasolina 

e/ou álcool), com quilometragem livre, som com Rádio/CD/MP3 – poderão ser solicitadas, 

simultaneamente, até 50 unidades/dia, as quais deverão ser disponibilizadas à CONTRATANTE no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, contados da solicitação da CONTRATANTE (Setor de Licitações), via telefone, e-

mail ou Sistema de Gestão Online. 

7.3. Com relação ao veículo descrito no ITEM 6 da tabela prevista no item 1.2.1  - Veículo tipo camionete, 
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cabine dupla, mínimo 170 CV, 4x4, com até dois anos de uso, movido à Diesel, com capacidade para 

transporte de 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, câmbio automático, pneus novos, lona marítima, 

espelhos retrovisores em ambos os lados, protetor de cárter, sistema anticolisão, todos os bancos com 

apoio de cabeça, cintos de segurança retrateis, limpadores de para-brisa, direção elétrica, documentação 

em dia e em ordem, com todos os itens do veículo funcionando perfeitamente - poderão ser solicitadas, 

simultaneamente, até 05 unidades/dia, as quais deverão ser disponibilizadas à CONTRATANTE no prazo 

máximo de 03 (três) dias, contados da solicitação da CONTRATANTE (Setor de Licitações), via telefone, e-

mail ou Sistema de Gestão Online. 

7.4. Os veículos descritos no ITEM 1 da tabela prevista no item 1.2.2 - veículo tipo hatch, motor 1.0, 75 

cavalos, 04 portas, com até dois anos de uso, equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro 

elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo o condutor), bicombustível (gasolina e/ou 

álcool), com quilometragem livre, som com Rádio/CD/MP3 - poderão ser solicitados simultaneamente, 

devendo ser disponibilizados à CONTRATANTE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da 

solicitação da CONTRATANTE (Setor de Licitações), via telefone, e-mail ou Sistema de Gestão Online. 

7.5. Com relação aos veículos descritos no ITEM 2 da tabela prevista no item 1.2.2  - veículo tipo hatch, 

motor 1.4, 98 cavalos, 04 portas, com até dois anos de uso, equipado com ar-condicionado, direção 

hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo o condutor), bicombustível 

(gasolina e/ou álcool), com quilometragem livre, som com Rádio/CD/MP3 - poderão ser solicitadas, 

simultaneamente, até 02 unidades/mês, devendo ser disponibilizadas à CONTRATANTE no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação da CONTRATANTE (Setor de Licitações), via telefone, 

e-mail ou Sistema de Gestão Online. 

7.6. Com relação aos veículos descritos no ITEM 3 da tabela prevista no item 1.2.2  - Veículo tipo 

camionete, cabine dupla, mínimo 170 CV, 4x4, com até dois anos de uso, movido à Diesel, com capacidade 

para transporte de 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, câmbio automático, pneus novos, lona 

marítima, espelhos retrovisores em ambos os lados, protetor de cárter, sistema anticolisão, todos os bancos 

com apoio de cabeça, cintos de segurança retrateis, limpadores de para-brisa, direção elétrica, 

documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veículo funcionando perfeitamente - poderão 

ser solicitadas, simultaneamente, até 02 unidades/mês, devendo ser disponibilizadas à CONTRATANTE no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitação da CONTRATANTE (Setor de Licitações), 

via telefone, e-mail ou Sistema de Gestão Online. 

7.7. Os veículos descritos no ITEM 4 da tabela prevista no item 1.2.2: veículo, categoria SUV, trava, alarme, 

motor 04 cilindros, 1.8 flex com no mínimo 146 cv (A) 142 cv (G), monovolume, 5 passageiros (incluindo 

condutor), capacidade de desenvolver tarefa em estrada de terra, 5 portas, com até dois anos de uso, ar-

condicionado, direção hidráulica, volante com regulagem de altura, vidro elétrico, airbag duplo, faróis de 

neblina, tanque 52 L (ou superior) freio ABS, rádio, CD, MP3, Franquia de KM ilimitadas seguro total, 

poderão ser solicitados simultaneamente, devendo ser disponibilizados à CONTRATANTE no prazo máximo 
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de 24 (vinte e quatro) horas, contados da solicitação da CONTRATANTE (Setor de Licitações), via telefone, 

e-mail ou Sistema de Gestão Online. 

7.8. Todos os veículos a serem utilizados pela CONTRATANTE deverão ser retirados na sede ou em posto 

de atendimento da CONTRATADA, com os respectivos certificados de registro de licenciamento, verificação 

de itens de segurança, níveis de água, óleo e calibragem, balanceamento/alinhamento de pneus efetuadas, 

reservando-se à FAPEC o direito de efetuar vistoria nos veículos antes de cada utilização, obrigando-se a 

CONTRATADA a substituir os veículos recusados no prazo máximo de uma hora. 

7.9. Todos os veículos a serem utilizados pela CONTRATANTE deverão ter cobertura de seguro total, 

inclusive seguro para pneus e seguro para todos os ocupantes, por conta da CONTRATADA. 

7.9.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar seguro total, franquia reduzida, na modalidade Valor de 

Mercado (100% Tabela FIPE), com Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo – RCFV no valor de, no 

mínimo, R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) para Danos Materiais, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para Danos 

Corporais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Danos Morais, além de estarem em dia com o pagamento do 

seguro DPVAT, para as demais coberturas. 

7.9.2. O seguro deverá cobrir, no mínimo, os riscos provenientes da circulação do bem segurado, as 

despesas indispensáveis ao seu salvamento e transporte até a oficina autorizada pelo fabricante do veículo, 

e as indenizações ou prestações de serviços oferecidos pelas seguradoras correspondentes a cada uma das 

coberturas de seguro. 

7.9.3. Poderá ser admitida a modalidade de autoproteção do casco, desde que seja mantida a garantia 

referente ao ressarcimento nas modalidades e valores indicados no item 7.9.1., podendo ser por meio de 

apólice de seguro.  

7.9.4. A CONTRATADA deverá ter sede ou filial fixa em Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul; 

Caso não possua estabelecimento nesta capital, deverá apresentar uma declaração, comprometendo-se a 

apresentar comprovante de endereço ou outro documento equivalente da estrutura administrativa 

operacional para auxiliar na execução dos serviços ofertados, na hipótese de sagrar-se vencedora, que 

deverá ser instalada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do instrumento 

contratual. 

7.9.5. A exigência de instalação de sede ou filial no Estado de Mato Grosso do Sul se justifica ante a 

necessidade da medida para adequada execução do objeto licitado, uma vez que os veículos deverão ser 

retirados e devolvidos no estabelecimento da licitante vencedora. 

7.10. A locação terá seu início através da emissão de ordem de fornecimento por parte do Setor de 

Licitações da FAPEC e término com a devolução do veículo locado, em um dos postos de atendimento. 

7.11. Os veículos disponibilizados para locação deverão atender às especificações contidas no item 1.2 

deste Termo de Referência, em perfeitas condições de utilização, conservação, trafegabilidade, 

funcionamento e segurança, obedecendo a todas as exigências estabelecidas pelas legislações de trânsito 

e ambiental, regulamentadas pelo CONTRAN, DENATRAN e DETRAN-MS. 
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7.11.1. Os veículos objeto desta contratação devem estar emplacados e licenciados em Território Nacional. 

7.12. O veículo mencionado no ITEM 7 da tabela prevista no item 1.2.1 - Van executiva para transporte de 

pessoas com capacidade para 15 passageiros mais o motorista, 4 portas, sendo 2 dianteiras (motorista/ 

passageiro) 1 lateral corrediça acesso de passageiros ao interior do veículo) e 1 traseira, potência mínima 

145 cv, extralonga, teto alto, ar- condicionado, direção hidráulica e com todos os equipamentos exigidos 

pelo CONTRAN; Com engate traseiro e no máximo 4 (anos) anos de uso, deverá ser disponibilizado com 

Motorista, ficando sob a responsabilidade da empresa Contratada, todos e quaisquer gastos/despesas 

proveniente do Motorista. 

7.12.1. O motorista mencionado no subitem anterior deve apresentar a seguinte qualificação profissional 

mínima: - Formação escolar: ensino fundamental completo; - Competência Técnica: os motoristas 

contratados deverão possuir carteira nacional de habilitação (CNH) categoria “D” ou “E”, sendo exigido o 

tempo mínimo de 2 (dois) anos de experiência na respectiva categoria, devidamente comprovada na CTPS; 

- Competência Comportamental: discrição e sigilo, habilidade no relacionamento, trabalho em equipe, 

iniciativa, dinamismo, responsabilidade, atenção, cordialidade e simpatia no trato com o público, 

assiduidade e pontualidade, disciplina no cumprimento da escala de serviços, com rigorosa observância nos 

horários de entrada e saída. 

7.13. Na hipótese de ocorrer, durante qualquer viagem, impossibilidade de utilização do veículo locado, 

por motivo de defeito de qualquer natureza, seja em razão de sinistros, revisão, reparos mecânicos, má 

conservação ou más condições de segurança, indisponibilidade ou acidente, a CONTRATADA obriga-se a 

providenciar, de forma imediata ou em até 06 (seis) horas, a substituição por veículo similar ou superior, 

de modo a permitir que os passageiros cumpram sua agenda em tempo hábil, sem nenhum custo adicional 

para a FAPEC, pelo período que for necessário, ficando por conta da CONTRATADA toda e qualquer 

providência a ser tomada com relação ao veículo impossibilitado. 

7.14. Na hipótese de ocorrências como a do subitem 7.14, fica a cargo da CONTRATADA qualquer ônus 

referente à acomodação e à alimentação do(s) passageiro(s) e motorista(s) até que se substitua o veículo. 

7.15. Não havendo substituição do veículo, por qualquer motivo, no prazo previsto, fica resguardado à 

FAPEC o direito de utilizar-se de outros meios, sendo, neste caso, a locação considerada como não 

realizada, portanto, não cabendo faturamento e a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no   

contrato. 

7.16. A CONTRATADA obriga-se, às suas expensas, providenciar, em qualquer circunstância, as 

manutenções de caráter preventivo e corretivo nos veículos locados, de forma a conservá-los seguros e 

eficientes, incluída a troca de qualquer peça quando necessária à segurança, conforto e funcionamento do 

veículo. 

7.17. A CONTRATADA disponibilizará os veículos conforme a marca e especificações discriminadas em sua 

proposta. 

7.18. Os veículos disponibilizados pela CONTRATADA deverão ter no máximo 50.000 (cinquenta mil) km e 
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até dois anos de uso, na data da locação, além atender às demais especificações contidas neste Edital e 

seus anexos. 

7.19. Os veículos serão utilizados no regime de quilometragem livre. 

7.20. A CONTRATADA deverá entregar os veículos com o reservatório de combustível abastecido em sua 

capacidade máxima, sendo esta a única ocasião de abastecimento pela CONTRATADA; os demais 

abastecimentos serão de responsabilidade do contratante. 

7.21. Todos os veículos locados deverão ser entregues à CONTRATADA com o tanque de combustível 

cheio, podendo esta devolução ocorrer, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. 

7.22. Os veículos serão objeto de vistoria, anotando-se na “Ficha de Vistoria”, fornecida pela 

CONTRATADA, todas as observações sobre seu estado, por ocasião de sua entrega e devolução. 

7.23. Haverá um termo de recebimento e devolução constando a data e o horário, subscrito pelas partes, 

fornecido pela CONTRATADA. 

7.24. A CONTRATADA se responsabilizará pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos, 

entendendo-se como preventiva aquela constante do plano de manutenção do fabricante (descrita no 

manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorrem de maneira aleatória, 

durante os intervalos entre as manutenções preventivas. 

7.25. Serão consideradas como manutenção preventiva, além das indicadas pelo fabricante, 

obrigatoriamente: as trocas de óleo de motor, de câmbio, fluido de freio, fluido aditivo de radiador, 

pastilhas de freio, correias do alternador e de distribuição, filtros de óleo, combustível e ar, amortecedores 

dianteiros e traseiros, e outros necessários ao perfeito funcionamento do veículo. 

7.26. Após cada manutenção preventiva e corretiva, a CONTRATADA deverá efetuar a lavagem completa 

do veículo. 

7.27. A CONTRATADA deverá proceder ao rodízio de pneus a cada revisão preventiva, bem como à 

verificação do balanceamento do conjunto roda – pneus, e conferência do alinhamento da direção. 

7.28. Os pneus deverão ser substituídos quando apresentarem risco ou quando a profundidade dos sulcos   

da banda de rodagem estiver próxima de 3 mm, sendo que a identificação deste item deve ser de acordo 

com o indicador TWI (Thread Wear Indicators). 

7.29. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito 

cometidas na condução dos veículos locados e solicitar o reembolso dos valores junto A FAPEC, caso não 

seja efetuado diretamente pelo condutor. 

7.30. Antes de realizar o pagamento, a CONTRATADA deverá aguardar a conclusão dos processos 

referentes aos recursos previstos pela legislação. 

7.31. A CONTRATADA deverá encaminhar à FAPEC, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, as notificações 

emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar o direito, por parte dos condutores, de interpor 

recursos. 

7.32. Nos casos em que a FAPEC não for notificada dentro do prazo supracitado, a CONTRATADA se 
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responsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, 

inclusive com guincho e estadias, decorrentes de infrações. 

7.33. À FAPEC não caberá qualquer ônus pela rejeição de serviços ou fornecimentos considerados 

inadequados pelo gestor. 

7.34. As diárias dos veículos são de 24 (vinte e quatro) horas, observando que não existe meia-diária e 

que as horas excedentes até 06 (seis) horas serão consideradas hora-extra; As horas excedentes da diária 

do automóvel serão pagas proporcionalmente, considerando que o valor unitário desse excedente será de 

1/6 (um sexto) do valor da diária. A partir da sexta hora será considerado o valor integral de uma diária. 

 

8. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A SER REGISTRADA 

8.1. A expectativa de locação de veículos estabelecida neste Termo de Referência e Anexos foi 

sedimentada com base nas demandas previstas nos contratos, convênios e demais instrumentos correlatos 

firmados pela FAPEC e atualmente em execução, bem como nas demandas efetivadas durante o ano de 

2021. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Permitir o acesso dos empregados do FORNECEDOR às suas dependências para a entrega do(s) dos 

bens/serviços contratados quando necessário, proporcionando todas as facilidades para que o fornecedor 

possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais. 

9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) bens/serviços, fornecidos em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo FORNECEDOR. 

9.3. Comunicar ao FORNECEDOR qualquer irregularidade no fornecimento do(s) bens/serviços. 

9.4. Impedir que terceiros forneçam o(s) bens/serviços, objeto deste Termo. 

9.5. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de funcionário designado para essa finalidade. 

9.6. Receber o(s) bens/serviços, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das 

especificações constantes da Nota Fiscal com a Ordem de Fornecimento e atestando seu recebimento. 

9.7. Entregar todos os veículos locados com o tanque de combustível cheio, podendo esta devolução 

ocorrer, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. 

9.8. Responsabilizar-se-á integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas de trânsito. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Promover a execução do objeto contratado de acordo com as características e especificações 

descritas neste Termo de Referência; 

10.2. Cumprir todos os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal. 

10.3. Durante toda a execução dos serviços especificados no contrato, CONTRATADA se obriga a cumprir 

as obrigações assumidas e condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 



 

11/18 
Edital ao Pregão Eletrônico nº 030/2022 – Processo Adm. 000.314/2022 

10.4. Facultar à CONTRATANTE inspecionar os veículos a ela locados. 

10.5. Na hipótese de se definir pela prorrogação do contrato, ficará a CONTRATADA obrigada a continuar 

colocando à disposição da CONTRATANTE veículos cuja fabricação seja do ano imediatamente anterior ao 

ano em que ocorrer a prorrogação, ou mais novos. 

10.6. A CONTRATADA obriga-se a credenciar preposto, com meio de comunicação disponível 

permanentemente, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, para representá-la junto à 

CONTRATANTE, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução deste contrato. 

10.7. O preposto deverá comparecer à sede da CONTRATANTE, de imediato, sempre que requisitado. 

10.8. Havendo impossibilidade de atendimento à CONTRATANTE por parte do preposto credenciado ou a 

critério do Setor de Licitações, caberá à CONTRATADA indicar substituto ou atendimento através de 0800. 

10.9. Durante toda a execução dos serviços especificados neste contrato, a CONTRATADA se obriga a 

manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas. 

10.10. Promover o fornecimento do(s) veículos dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, neste 

Termo de Referência. 

10.11. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento 

do(s)veículos e prestar os esclarecimentos cabíveis. 

10.12. A CONTRATADA fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto do Contrato, salvo se houver 

prévia autorização da Administração da FAPEC. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por intermédio de Ordem Bancária, emitida no prazo de 

até 30 (trinta) dias, contado do aceite definitivo do objeto, compreendido nesse período a fase de ateste 

da Nota Fiscal/fatura - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e da Conta 

Corrente da empresa e a descrição clara do objeto - em moeda corrente nacional, de acordo com as 

condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE. 

11.1.1. Para execução do pagamento de que trata este subitem, a CONTRATADA deverá fazer constar como 

beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Fundação de Apoio à 

pesquisa, ao Ensino e à Cultura, CNPJ n. 15.513.690/0001-50. 

11.2. A emissão da ordem bancária será efetivada após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada 

pelo Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA. 

11.2.1. As certidões relativas à regularidade da CONTRATADA deverão ser anexados ao processo de 

pagamento. 

11.2.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 

será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
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ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

11.2.3. Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da CONTRATADA, esta será 

notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de anulação da 

contratação. 

11.2.3.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá 

ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE; 

11.2.3.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à 

inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela 

Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 

de seus créditos. 

11.2.3.3. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à anulação da 

contratação, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à CONTRATADA a 

ampla defesa. 

11.2.3.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela anulação da contratação, caso a CONTRATADA não regularize sua situação. 

11.3. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA 

para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências 

contratuais e/ou outras responsabilidades desta última. 

11.4. No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será 

atualizado financeiramente, desde a data a que se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

 

12. REAJUSTE 

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 

das propostas. 

12.1.1. 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 IPCA – Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
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memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 

ocorrer. 

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor. 

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1.  Será permitida a subcontratação parcial do objeto, desde que a CONTRATADA não disponha de 

recursos próprios na localidade em que deverá ser prestado o serviço, e que sejam observadas as condições 

previstas neste Termo de Referência, conforme disposição contida no Art. 72 da Lei no 8.666/93, sendo 

vedada a sublocação de carros de praça (táxi).  

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

13.2. A 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.  

13.3. Em 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. 

 

14. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 

pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. A fiscalização relativa à contratação será exercida por um representante da CONTRATANTE, 

devidamente nomeado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem na aquisição de materiais de 

consumo, máquinas e equipamentos, de tudo dando ciência à CONTRATADA, como também sustar, 

recusar, mandar entregar ou devolver quaisquer materiais, que não estejam de acordo com as normas, 

especificações e técnicas usuais. 

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
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inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorrência de fatos dessa espécie 

não implicará em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

15.3. Quaisquer exigências da fiscalização deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA. 

15.4. A ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das 

responsabilidades previstas no Contrato. 

 

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

16.1.  A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, 

nos termos abaixo.  

16.2.  O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalização após a 

disponibilização do veículo, da seguinte forma: 

16.2.1.  A contratante realizará inspeção minuciosa do(s) veículo(s), por meio de profissionais técnicos 

competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a 

adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que 

eventualmente se fizerem necessários. 

16.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou materiais empregados, no prazo máximo de 01 (uma) hora, cabendo à fiscalização não atestar 

a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam 

vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

16.2.3. Na hipótese da Contratada disponibilizar um veículo de capacidade e/ou valor superior ao solicitado 

é facultado ao fiscal técnico ou à equipe de fiscalização aceitar ou não a substituição do veículo que, neste 

caso, será pago com o valor correspondente ao do veículo solicitado. 

16.3. No prazo de até 03 (três) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor 

do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 

serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

16.3.1. Realizar a análise de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nas documentações apresentadas. 

16.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas 

e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, 

de 2002). 
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16.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

17.1.  Não haverá exigência de garantia contratual da execução, uma vez que os serviços serão prestados 

sob demanda e os pagamentos efetuados após o recebimento definitivo do objeto, nos termos acima.  

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

18.1.1. Advertência. 

18.1.2. Multa, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial, nas 

seguintes hipóteses: 

18.1.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das 

obrigações pactuadas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado. 

18.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado no caso de inexecução total e 5% (cinco por 

cento) sobre o mesmo valor, no caso de inexecução parcial do objeto. 

18.1.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a FAPEC, pelo prazo de até dois anos. 

18.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a FAPEC, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 

18.1.5. Impedimento de licitar e contratar com a FAPEC, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da licitante 

que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar- 

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

18.1.6. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo órgão contratante à adjudicatária, acrescido de juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente. 

18.1.7.  As sanções previstas nos subitens “18.1.1”, “18.1.3”, “18.1.4” e “18.1.5” do subitem 18.1. 

poderão ser aplicadas cumulativamente ou não à penalidade de multa da alínea “18.1.2”. 

18.1.8. As penalidades previstas neste item obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei 

8.666/1993, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/1999. 

18.1.9. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nos subitens “18.1.1”, “18.1.2” e 

“18.1.3” do item 18.1 poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação do ato. 
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18.1.10. No caso das penalidades previstas no item 18.1, subitens “18.1.5” e “18.1.4”, caberá pedido de 

reconsideração à Diretora-Presidente da FAPEC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do 

ato, e nos demais órgãos conforme os respectivos regimentos. 

 

19. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

19.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

19.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos 

no edital. 

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

19.3.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  

19.3.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 

principal ou secundária, especificada no contrato social vigente;  

19.3.1.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o 

disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

19.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão os valores unitários e globais especificados no item 

1.2 deste Termo de Referência.  

19.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço por item. 

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

 

20. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

20.1. Conforme ampla pesquisa de mercado realizada no bojo do respectivo processo administrativo, o 

valor anual estimado para a presente contratação é de R$ 3.125.714,22 (três milhões cento e vinte e cinco 

mil setecentos e quatorze reais e vinte e dois centavos). Esse valor foi baseado nas demandas de locação de 

automóveis previstas para aplicação nos contratos, convênios e demais instrumentos correlatos firmados 

pela FAPEC, com vigência no exercício financeiro. 

20.2. Por se tratarem de estimativas, os valores acima não constituem, em hipótese alguma, 

compromissos futuros para a FAPEC, razão pela qual não poderão ser exigidos nem considerados como 

valores para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades da FAPEC, sem 

que isso justifique qualquer indenização à contratada. 

 

21. RECURSOS FINANCEIROS 
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21.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados nos contratos, 

convênios e demais instrumentos correlatos firmados pela FAPEC, com vigência no exercício financeiro, os 

quais deverão estar especificados na Ordem de Fornecimento. 

 

22. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO 

22.1. A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses contado da sua assinatura. 

 

23. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

23.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, 

contado da sua assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 meses, nos termos do artigo 57, inciso II, da 

Lei Federal n. 8.666/93, observados os requisitos abaixo enumerados e autorizado formalmente pela 

autoridade competente: 

23.1.1. Quando os serviços forem regularmente prestados. 

23.1.2. A contratada não tenha sofrido qualquer sanção que a impeça de contratar com a Administração 

Pública. 

23.1.3. A administração tenha interesse na aquisição de passagens aéreas para rotas nacionais e 

internacionais e terrestres para rotas nacionais. 

23.1.4. O valor da proposta de preço permaneça economicamente vantajoso. 

23.1.5. A contratada concorde expressamente com a prorrogação. 

23.2. Os veículos entregues pela Contratada deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, 

considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao serviço. 

 

24. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO 

24.1. Com o fito de ampliação da competitividade bem como da viabilização de atingimento de economia 

de escala, com o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, a Lei de Licitações e Contratos 

estabeleceu em seu artigo 23, §1º [12], a obrigatoriedade da Administração Pública em promover o 

parcelamento do objeto, quando houver viabilidade técnica e econômica para tanto. 

24.2. Como leciona Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários a Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 13ª edição, o objetivo maior da obrigatoriedade do parcelamento do objeto é a ampliação 

das vantagens econômicas para a Administração, na medida em que se reduzem as despesas 

administrativas. 

24.3. No entendimento do ilustre autor “a possibilidade de participação de maior número de interessados 

não é objetivo imediato e primordial, mas via instrumento de se obter melhores ofertas (em virtude do 

aumento da competitividade). Logo, a Administração não pode justificar um fracionamento que acarretar 

elevação de custos através do argumento de benefício a um número maior de particulares”. 

24.4. Isso significa em poucas palavras que, não obstante a legislação tenha adotado como regra o 
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parcelamento do objeto, este somente se justifica e encontra fundamento, quando houver viabilidade 

técnica e, principalmente, ganho econômico para a Administração Pública. Nesse sentido a Decisão 

348/1999, Plenário do TCU: 

“Na forma do art. 23, § 1º da Lei 8.666/93, deve a Administração buscar o parcelamento do objeto, com 

vistas a melhor aproveitar os recursos do mercado e, sobretudo, ampliar a competitividade do certame. 

Todavia, essa orientação exige que o parcelamento somente seja efetuado quando não resultar em perda 

de economia de escala. Não se pode esquecer, e nisso andou bem o legislador, que a licitação é 

procedimento administrativo que visa, entre outros aspectos, a que a Administração contrate de forma 

mais vantajosa possível. Logo, não seria razoável, além de ser ilegal, que o parcelamento venha ocasionar 

economia de escala e, por via de consequência, maiores custos para a Administração Pública.” 

24.5. Diante dessas considerações e, ainda, a diversidade de modelos de veículos ora demandados, bem 

como a pluralidade de fornecedores disponíveis no mercado de locação, conclui-se pela viabilidade do 

parcelamento do objeto, por ser a opção mais vantajosa economicamente, porquanto capaz de atrair um 

maior número de interessados, resultando em melhores preços para a Administração.  

 

25. DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem 

proposta relativa a presente licitação. 

25.2. É facultado as autoridades que conduzirem a licitação, em qualquer de suas fases, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

25.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 

desde que, durante a realização da sessão pública do pregão, seja possível a aferição da sua qualificação e 

a exata compreensão da sua proposta. 

25.4. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.5. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, subsidiariamente, será 

aplicado os Princípios Gerais de Direito. 

 
 
 

Campo Grande/MS, 25 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Carlos Eduardo Nunes de Almeida Vieira  
Responsável pela Elaboração 
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ANEXO II 
 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022 

 Processo Administrativo n° 314/2022 
 

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura – FAPEC, com sede à Rua 09 de Julho, 1922, Vila Ipiranga, Campo 

Grande/MS, no CNPJ/MF sob o nº 15.513.690/0001-50, neste ato representada por sua Diretora-Presidente Nilde Clara de 

Souza Benites Brun, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO 

DE PREÇOS, referente ao processo administrativo em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e 

qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo 

as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1.      O objeto da presente licitação é o registro de preços para a contratação de serviços de locação de veículos e 

transporte de pessoal, para atender, sob demanda, às necessidades dos contratos, convênios e instrumentos correlatos 

celebrados pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura- FAPEC, conforme as especificações constantes neste 

Edital e seus anexos. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas 

na(s) proposta(s) são as que seguem:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata. 

 

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, não podendo ser 

prorrogada. 

 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e 

oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
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4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 

Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 

mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 

assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará 

a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e 

sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de 

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

ou 

4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão 

gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho 

do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

4.9.1. Por razão de interesse público; ou 

4.9.2. A pedido do fornecedor.  

 
5. DAS PENALIDADES 

5.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital. 
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5.1.1. 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, §1º do 

Decreto nº 10.024/19.  

5.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 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 nº 7.892/2013). 

5.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do 

Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do 

fornecedor. 

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para execução dos serviços 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. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 

que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens 

ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos 

termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada 

em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

Campo Grande/MS, ______ de _____________ de 2022. 

 

 

Assinaturas 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 



 

 

ANEXO III - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO  
 

TERMO DE CONTRATO Nº ______/2022, QUE CELEBRAM ENTRE 

SI A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA 

- FAPEC E A EMPRESA _________________________.   

 

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC, entidade sem fins lucrativos, com personalidade 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.513.690/0001-50, com sede e foro nesta Capital, na 

Rua 09 de Julho, nº 1922, Vila Ipiranga, neste ato representado(a) pelo(a) _________________(cargo e nome), 

doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) __________________________ inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

____________________, sediado(a) na _________________, em _________________ doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________, expedida pela (o) _______________, e CPF nº _____________________, tendo em vista o que 

consta no Processo Administrativo n° ______/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO N° _____/2022, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para a contratação de serviços de locação de veículos e 

transporte de pessoal, para atender, sob demanda, às necessidades dos contratos, convênios e instrumentos 

correlatos celebrados pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura- FAPEC, conforme as 

especificações constantes neste Edital e seus anexos que deu origem a este instrumento contratual, a seguir 

especificados: 

Item Descrição Unidade. Quant. 
 Valor 

Unitário 
 Valor 
Total  

1 
Configuração mínima do veículo: veículo tipo: 
___________________________________________. 

Diária/Mensal      

 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do PREGÃO ELETRÔNICO N° ______/2022 e 

seus anexos, identificado no preâmbulo acima, bem como à proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.  



 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO 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, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1. 4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos consignados nos 

contratos e convênios firmados pela FAPEC, com vigência no exercício financeiro, os quais deverão estar 

especificados na Ordem de Fornecimento. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes, encontram-se definidos no 

Termo de Referência.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. A fiscalização pela CONTRATANTE se dará na forma prevista no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao 

Edital. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 

9.1. São aquelas definidas e previstas no Edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS 

10.1. São aquelas definidas e previstas no Edital. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 



 

12.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao 

Edital.  

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Termo de Referência, anexo ao 

Instrumento Convocatório. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO 

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

15.1.1. Nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência anexo do Instrumento 

Convocatório; 

15.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 

prévia e ampla defesa. 

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 

77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

15.4.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.4.2. Indenizações e multas. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 

1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 

de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, 

no site da FAPEC e em jornal de grande circulação local, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 



 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 

18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca 

de Campo Grande-MS. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, 

que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.  

 

Campo Grande, MS, ______ de _____________ de 2022. 

 

 

__________________________________________________________ 

Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC 

Nome 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Empresa 

Nome  

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: _________________________________________ 

CPF: ___________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________ 

CPF: ___________________________________________ 

 



 
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 

 

Pregão Eletrônico nº 030/2022 

 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) declara, para os devidos fins, 

que não possui, nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854/99, que altera a Lei nº 

8.666/93.  

  

 

 

 

Local e data. 

 

  

_____________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal ou do procurador por ele constituído, 

Idt.: 

CPF: 

 

 

 

  

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ.  

  



 
 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

Pregão Eletrônico nº 030/2022 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído 

de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no 

item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº _____/2022, foi elaborada de 

maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Pregão Eletrônico nº 

_____/2022, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 

de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 

de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la. 

 

 

 



 
 

 

 

Local e data. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal ou do procurador por ele constituído 

Idt.: 

CPF: 

 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ.  

  



 
 

ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico nº 030/2022 

 

Declaro, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeçam a empresa de 

participar de licitações públicas, e comprometo-me a informar, a qualquer tempo, sob as penas da 

Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma determinada no § 2º, 

do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93 

 

 

 

Local e data. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal ou do procurador por ele constituído 

Idt.: 

CPF: 

 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ.  

  



 
 

ANEXO VII 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Pregão Eletrônico nº 030/2022 

 

 

A Empresa   , inscrita no CNPJ/MF n°  , por intermédio de   seu   representante   legal   

o(a) Sr.(a)                   , portador (a) da Carteira de Identidade n°  , expedida  pela  SSP/            

e de CPF n°                                    , DECLARA, para fins do disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 

nº 030/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na 

presente data, é considerada: 

(   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006; 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n°. 123/12006. 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da 

Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Local e data. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal ou do procurador por ele constituído 

Idt.: 

CPF: 

 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ.  

  



 
 

ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO 

 

 

Pregão Eletrônico nº 030/2022 

 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) declara, para os devidos fins, 

que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observado o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal. 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal ou do procurador por ele constituído 

Idt.: 

CPF: 

 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ.  

  



 
 

ANEXO IX 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS 

 

 

Pregão Eletrônico nº 030/2022 

 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) declara, para os devidos fins, 
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993. 
 
 
 
 
 
 

Local e data. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal ou do procurador por ele constituído 

Idt.: 

CPF: 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ.  

 
 


