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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO  

1.1 Contratação mediante Registro de preços de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de:  

1.1.2 administração e gerenciamento de sistema informatizado e integrado dos dados e das despesas com 

abastecimento, mediante o fornecimento de combustíveis em rede de postos credenciados, de forma 

continuada, e por meio da utilização de cartões micro processados (chip ou magnético) para atendimento da 

frota de veículos e dos motores geradores de energia da Universidade Federal Fluminense, bem como de suas 

respectivas unidades descentralizadas e demais bens que venham a ser adquiridos, que estejam sob sua 

responsabilidade, acautelados ou cedidos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 

estabelecidas neste Termo de referência.  

1.1.3 administração e gerenciamento de sistema informatizado e integrado dos dados e das despesas com 

manutenção preventiva e corretiva em rede credenciada, de forma continuada, com fornecimento de peças, 

componentes, acessórios, extintores, e demais materiais necessários, além dos serviços de transporte por 

guincho (reboque), conserto de pneus, funilaria, pintura, lavagem, troca de óleo lubrificante e outros serviços 

mecânicos, operados por meio de sistema web, compreendendo orçamento dos materiais e serviços, em 

oficinas credenciadas pela CONTRATADA para atendimento da frota de veículos e dos motores geradores de 

energia da Universidade Federal Fluminense, bem como de suas respectivas unidades descentralizadas e 

demais bens que venham a ser adquiridos, que estejam sob sua responsabilidade, acautelados ou cedidos, 

conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Termo de referência;  

1.2 A estimativa de consumo individualizada da Proad/UFF compreende os Grupos (01, 02,), conforme tabelas a 

seguir apresentadas, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos for de seu interesse.  

1.3 Segue planilha resumo: 
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Do abastecimento de veículos 

Item Subitens Descrição 

Qtd. 

Estimada 

em L (12 

meses) 

Vlr. 

Médio 

(R$)/Litro 

Valor Subtotal 

(R$)-(s/taxa e 

s/desconto) 

Desconto  

(%) 

Desconto 

(R$) 

Valor Subtotal 

(R$)-(s/taxa e 

c/desconto) 

Taxa  

(%) 

Taxa  

(R$) 

Valor Global 

(R$)-(c/taxa e 

c/desconto) 

G
R

U
P

O
 0

1
 

- Gasolina Comum 105.157 4,73 496.892,45 - - - - - - 

- Etanol 549 3,68 2.022,05 - - - - - - 

- Diesel 66.893 3,59 240.194,73 - - - - - - 

- Diesel S-10 142.406 3,72 530.270,76 - - - - - - 

1 
Fornecimento de combustíveis por 

intermédio de rede credenciada. 

- - 1.269.379,98 1,08% 13.709,30 1.255.670,68 - - - 

2 

Prestação de serviço de administração, 

intermediação e gestão de frota, 

mediante gerenciamento dos dados de 

abastecimento e administração de 

despesas, operacionalizado por intermédio 

de rede credenciada e acompanhado por 

sistema de informação integrado (com 

utilização de cartões microprocessados - 

com chip ou magnético), com vistas ao 

abastecimento da frota de carros e 

ônibus. 

- - - - - - 1,08% 13.561,24 - 

Valores de Referência para o Grupo 1 - - 1.269.379,98 1,08% 13.709,30 1.255.670,68 1,08% 13.561,24 R$ 1.269.231,92 
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Da manutenção da frota 

Item Subitens Descrição 

Valor 

Estimado 

(R$)-(12 

meses) 

Valor 

Estimado 

(R$)-(serviço 

+ peças) 

Desconto  

(%) 

Desconto  

(R$) 

Valor 

Consolidado 

(com 

desconto)-

(R$) 

Taxa 

Adm. 

(%) 

Taxa Adm. 

(R$) 

Valor Global 

(R$) 

G
R

U
P

O
 0

2
 

3 

Prestação de serviço de manutenção 

preventiva e corretiva da frota de ônibus 

e veículos. 
210.000,00 

800.000,00 0,14% 1.120,00 
R$ 

798.880,00 
- - - 

4 

Fornecimento parcelado de peças, 

componentes e acessórios originais e/ou 

genuínos, novos, de primeiro uso, e outros 

materiais necessários à manutenção da 

frota de veículos e ônibus. 

590.000,00 

5 

Prestação de serviço de gestão de frota, 

mediante gerenciamento de 

manutenção preventiva e corretiva, 

operado por meio de sistema na 

plataforma WEB, compreendendo 

orçamento dos materiais e serviços 

especializados de manutenção por meio da 

rede de oficinas credenciadas pela 

Contratada, para a frota de veículos e 

ônibus. 
(TAXA DE ADMINISTRAÇÃO). 

- - - -   0,53% 
R$ 

4.234,06 
- 

Valores de Referência para o Grupo 2 - 800.000,00 0,14% 1.120,00 798.880,00 0,53% 4.234,06 R$ 803.114,06 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO  

2.1 A execução do serviço em tela atenderá às necessidades da Proad/UFF e suas descentralizadas;  

2.2 A gestão dos recursos públicos tem como base os modernos princípios da administração, pautando a 

aplicação de seus esforços na busca de obter os melhores resultados com menores dispêndios, passando-se da 

gestão de recursos para a gestão de resultados.  

2.3 Tais contratações visam, primordialmente, cumprir as determinações impostas pelo Código de Trânsito 

Brasileiro, Lei Nº 9.503/1997 e a Resoluções do CONTRAN, nº 05/98 e 14/98, que estabelecem parâmetros para 

a conservação dos veículos em circulação no território nacional.  

2.4 Para o cumprimento de suas atribuições é imperioso que a UFF possua uma frota apta e ativa, em condições 

de uso e compatível com as normas de vigentes, que são fundamentais à consecução das atividades da instituição, 

garantindo o transporte dos custodiados e dos servidores em segurança. 

2.5 A necessidade da contratação de serviços gerenciamento de frota de viaturas, para aquisição de 

combustível e prestação de serviços de reparos, está relacionada às peculiaridades das atividades 

desenvolvidas pela Polícia Federal. É inviável o cadastramento ou mesmo a contratação de fornecedores 

específicos para fornecimento de combustível e manutenção da frota, pois nem sempre é possível prever a 

rota de deslocamento dos veículos ou até mesmo saber em qual localidade do país eles cumprirão suas 

ordens de missão.  

2.6 Em virtude da problemática logística de abastecimento na região, a descontinuidade do fornecimento de 

combustíveis ou prestação de serviços de manutenção, nos moldes da contratação almejada, poderia 

prejudicar irremediavelmente a execução dos serviços públicos atribuídos a este órgão.  

2.8 A manutenção e abastecimento de nossa frota devem ser realizadas em patamares cada vez mais altos de 

qualidade e acessibilidade, de modo a viabilizar o cumprimento da missão institucional da UFF.  

2.9 A propósito do anteriormente exposto, destaca-se o seguinte trecho do Acórdão nº 2.731/2009 - Plenário 

(TCU):  

 
"Para avaliar esse ponto, deve-se 
ter em conta as características 
específicas dos veículos do DPF, que 
operam freqüentemente fora das 
localidades em que estão baseados, 
inclusive em outras unidades da 
Federação, e que são utilizados em 
condições severas e desgastantes, o 
que torna indispensável a 
manutenção rotineira, célere e 
geograficamente dispersa. Tais 
circunstâncias de uso da frota – às 
quais deve ser acrescentada a 
peculiaridade do uso de 
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quantidades maiores de veículos em 
operações de grande porte, o que 
acarreta a ocorrência de períodos 
de concentração de demandas de 
reparos, com os conseqüentes 
atrasos de reparos e aumentos dos 
tempos de indisponibilidade de 
viaturas – tornam inegavelmente 
mais vantajosa para o DPF e 
compatível com o princípio da 
eficiência a contratação de 
manutenção em âmbito nacional, 
ao invés da contratação de uma 
única oficina em determinada 
localidade.”.  
 

2.10 Nesse compasso, uma rede de estabelecimentos credenciados, capacitados a prestar serviços de mão de 

obra especializada e fornecer bens oportunos ao pronto restabelecimento de nossos carros (combustível, 

peças, e acessórios), trará benefícios a nossa unidade. Importante destacar que a UFF não dispõe de servidores 

especializados em mecânica, tampouco de instalações, equipamentos e ferramentas necessários para a 

manutenção e reparos de sua frota de veículos e embarcações.  

2.11 Os serviços relativos à manutenção e abastecimento dos geradores de energia da unidade também foram 

inseridos neste termo de referência, em decorrência da necessidade de se manter em bom funcionamento os 

equipamentos desta regional nos casos de ocorrência de ausência de energia em nossas instalações.  

2.12.1 Demais informações relevantes (marca, modelo, referência, etc.) estão dispostas no ANEXO III deste 

Termo de referência. 

 

 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1 Os serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças serão 

executados pelas empresa gerenciadora vencedora do certame e suas credenciadas, em todas os veículos e 

motores geradores pertencentes a UFF e suas unidades descentralizadas, bem como em quaisquer outros sob sua 

responsabilidade ou que venham fazer parte da frota/flotilha. 

 

4.3 Para os serviços de MANUTENÇÃO DA FROTA  MOTORES GERADORES DE ENERGIA:  

4.3.1 O atendimento de solicitação de manutenção automotiva em geral, preventiva e corretiva, com prestação 

de serviços e troca de peças e acessórios, deverá ocorrer obrigatoriamente em todas as capitais dos Estados da 

Federação e nas cidades constantes no Anexo III, onde deverão existir, em cada uma delas, pelo menos 03 

(três) oficinas credenciadas disponibilizadas pela CONTRATADA.  
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4.3.2 Ressalte-se que a exigência de pesquisa de preços em ao menos 03 (três) oficinas além de proporcionar 

redução de custos advinda da maior competitividade entre os interessados está em consonância com a 

orientação exarada no Subitem 9.3.1 do Acórdão n.º 1.456/2014 – do Plenário do TCU, de 04 de junho de 2014, 

a qual será transcrita a seguir.  

“9.3.1 os serviços respectivos à 
manutenção dos veículos a que se 
referem os itens 10.1 e 10.2 do 
Termo de referência do Pregão 
Eletrônico 81/2013, somente devem 
ser autorizados e pagos após a 
comprovação da vantagem do 
preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante 
pesquisa de no mínimo três 
empresas do ramo, em harmonia 
com os princípios da motivação e da 
economicidade;”  
 

4.3.3 Não sendo possível atender às necessidades da CONTRATANTE em alguma localidade, a CONTRATADA 

deverá apresentar justificativa formal ao fiscal do contrato no prazo máximo de 15 dias, a contar da data limite 

estabelecida para credenciamento da rede, ou a posteriori, sob provocação da CONTRATANTE em prazo similar. 

O fiscal analisará os motivos expostos e fará apuração das razões de dificuldade de credenciamento.  

4.3.4 Para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, serão 

observados os preços praticados no mercado, inclusive quanto ao maior desconto ofertado para peças e mão 

de obra estipulados pelo fabricante da marca em sua tabela de preços.  

4.3.4.1 Para efeito de solicitação da origem de peças a serem fornecidas para nossas viaturas e embarcações 

serão consideradas as seguintes nomenclaturas:  

a) genuínas: produzidas com controle de qualidade do fabricante ou montadora do veículo e constantes de seu 

catálogo. Serão obrigatoriamente utilizadas quando na execução de revisões periódicas realizadas durante o 

período de garantia especificado pelo fabricante.; 

b) originais: aquelas que possuem os mesmos padrões e níveis de qualidade exigidos pelo fabricante;  

c) segunda linha: produto não original, que não seja recondicionado, mas que atenda os níveis de qualidade e 

aplicabilidade recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora do veículo.  

4.3.5. Entende-se por MANUTENÇÃO PREVENTIVA todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas 

reparadoras ou concessionárias, obedecendo às recomendações do fabricante do veículo e outras orientações 

expressas neste Termo de referência.  

4.3.5.1 A manutenção preventiva refere-se à execução de serviços obrigatórios de revisões estimadas no 

manual do proprietário/condutor, precavendo eventuais quebras e defeitos nos veículos, mantendo-os em 

perfeito estado de uso, incluindo-se as trocas autorizadas de peças que se fizerem necessárias ao bom 
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funcionamento do veículo, compreendendo todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas reparadoras 

ou concessionárias de automóveis, obedecendo-se às recomendações do fabricante do veículo e/ou as 

recomendações da CONTRATANTE.  

4.3.5.2 Visando o aproveitamento da garantia das viaturas zero-quilômetro, adquiridas futuramente pela 

unidade, serão obrigatoriamente feitas as revisões programadas nas concessionárias credenciadas.  

4.3.5.2.1 Caso a CONTRATADA não possua em sua rede credenciada concessionária para a prestação dos 

serviços citados no Subitem anterior, a Administração poderá, mediante a instrução do procedimento 

administrativo cabível, realizar os serviços diretamente com as autorizadas da marca, a fim de manter a 

garantia de seu veículo.  

4.3.6 Entende-se por MANUTENÇÃO CORRETIVA a série de procedimentos destinados a recolocar os veículos 

em seu perfeito estado de funcionamento, atendendo inclusive as normas contidas no Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB no que tange a condições de trafegabilidade, seja efetuando ajustes, regulagem ou reparos, 

funilaria e pintura, substituindo peças, mecanismos, componentes, suprimentos, acessórios, inclusive, latarias, 

borrachas, forros e outros que se fizerem necessários.  

4.3.6.1 Compreende todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas reparadoras ou concessionárias que 

venham a ocorrer fora dos períodos estabelecidos para execução das manutenções preventivas, tais como: 

correções de defeitos aleatórios resultantes de desgaste e/ou deficiências de operação, manutenção e fabricação, 

garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais. 

4.3.7. Também estão incluídos no conceito de manutenção corretiva a realização de serviços de: lavagem e 

reboque de veículos, confecção de chaves simples ou codificadas e reparação de acessórios policiais das 

viaturas, sejam de comunicação, sonoros ou luminosos.  

4.3.8 O serviço de lavagem compreende a lavagem interna e externa do veículo da CONTRATANTE com a 

utilização de produtos adequados, aplicação de cera em sua lataria e respectivo polimento.  

4.3.8.1 A execução do serviço de lavagem em nenhuma hipótese poderá ser realizada nas dependências da 

CONTRATANTE.  

4.3.9 As peças danificadas ou impróprias para uso, seja por desgaste, defeito de fabricação ou quebra 

decorrente do uso normal dos equipamentos, deverão ser substituídas por peças novas, de primeiro uso, 

originais ou recomendadas pelo fabricante, com garantia de fábrica/montadora. Os serviços prestados deverão 

ter garantia expressa no orçamento fornecido pelas credenciadas da CONTRATADA.  

4.3.10 Excepcionalmente, quando não houver disponibilidade de peças novas e originais no mercado e 

mediante comprovação por parte da credenciada pela CONTRATADA, poderá ser admitida a substituição por 

peça de segunda linha.  

4.3.11 Na hipótese de instalação inadequada de peça, componente ou acessório, a CONTRATADA, através de 

sua credenciada, deverá providenciar a imediata regularização, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE.  



Fls.__________ 
Processo n.º 23069.051946/2017-00                                   

 

Termo de Referência – Pág. 8/35 

 

 

4.3.12 As peças e acessórios substituídos pelas credenciadas da CONTRATADA deverão ser entregues pelas 

mesmas à CONTRATANTE no ato do recebimento do veículo embaladas na caixa da peça nova instalada.  

4.3.13 O prazo de atendimento à CONTRATANTE de solicitação de orçamento, por parte das credenciadas, 

deverá ocorrer em no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação.  

4.3.14 O prazo limite para a execução dos serviços pela credenciada da CONTRATADA será de 05 (cinco) dias 

úteis contados a partir da data de autorização da realização do serviço, salvo se for apresentada justificativa 

prévia por parte da credenciada aceita pela CONTRATANTE.  

4.3.15 Os serviços de assistência técnica e manutenção deverão ser prestados de forma ininterrupta em horário 

comercial, excetuando-se os serviços de guincho e socorro mecânico que devem estar disponíveis 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, sete dias por semana.  

4.3.16 O óleo utilizado nas trocas de óleo do motor, câmbio e direção hidráulica devem seguir as especificações 

estabelecidas ou recomendadas pelos fabricantes. 

4.3.17 O local de execução dos serviços será a oficina da credenciada da CONTRATADA, cujo endereço, telefone 

e nome do responsável deve constar no orçamento ou, em casos de emergência, no local onde se encontrar o 

veículo impossibilitado de deslocamento, desde que autorizado pela CONTRATANTE.  

4.3.18 A oficina credenciada pela CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE, via sistema, o prazo de 

conserto do veículo, a relação dos serviços (mão de obra) e as peças necessárias para execução do mesmo, com 

a devida descrição (marca/modelo/quantidade).  

4.3.19 Caso a oficina credenciada não preste seus serviços a contento, a CONTRATANTE comunicará o fato à 

CONTRATADA, resguardando-se do direito de não mais utilizar os serviços prestados pelo estabelecimento.  

4.3.20 Os valores dos serviços, peças, componentes e materiais serão informados quando da elaboração dos 

orçamentos pelas oficinas cadastradas no sistema via web, para análise e aprovação pela CONTRATANTE. 

Quando for apresentado orçamento para substituição de peças, esse deverá conter código, descrição, marca, 

quantidade, valor unitário e total.  

4.3.21 A manutenção deverá ocorrer, de acordo com o tempo padrão estabelecido nas tabelas do fabricante da 

marca, que deverá ser mencionada no orçamento realizado e enviado para aprovação da CONTRATANTE.  

4.3.22 Os serviços deverão ser realizados através de profissionais qualificados, em condições e instalações 

técnicas adequadas, objetivando a realização dos serviços com eficiência e qualidade desejada e com garantia.  

4.3.23 Os serviços somente poderão ser executados após o envio on-line/real time, pela oficina conveniada, de 

orçamento detalhado através dos menus eletrônicos apropriados existentes no ambiente web da CONTRATADA 

para sua respectiva autorização pelo fiscal designado pela CONTRATANTE, que se pronunciará após análise e 

avaliação do orçamento a ele submetido previamente.  

4.3.24 O Serviço de reboque, guincho e assistência de socorro mecânico, que será acionado mediante demanda 

da unidade, deverá estar apto a atender 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, inclusive 
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sábados, domingos e feriados, em veículo do tipo guincho (caminhão), com prancha, conduzido por motorista 

devidamente habilitado com Carteira Nacional de Habilitação - CNH adequada para o tipo de veículo e dentro 

da validade.  

4.3.25 Os locais para a execução dos serviços contratados ficarão a cargo da rede credenciada, para depósito ou 

ainda guarda dos veículos em processo de manutenção. A única está relacionada a conserto de geradores de 

energia o qual não exija sua remoção, posto a simplicidade dos serviços a serem executados. 

4.4 Os apontamentos apresentados nos subitens 7.3.5 e 7.3.6 se aplicam às manutenções preventivas e 

corretivas aplicadas às embarcações desta SR/PF/AM, no que couber.  

4.5 Os serviços de GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS serão executados conforme 

discriminado a seguir.  

4.5.1 A prestação dos serviços deverá atender os veículos e motores geradores pertencentes ao patrimônio da 

UFF, conforme relação constante em Anexo III deste instrumento, assim como a outros bens que venham a ser 

adquiridos, substituídos, acrescidos à atual frota, bem como os que estejam à disposição, serviço ou cedidos à 

CONTRATANTE por meio de convênio, contratos, cessões, comodatos, locação ou ordem judicial;  

4.6 Para atendimento dos veículos a UFF, a CONTRATADA deverá possuir estabelecimentos credenciados, para 

a prestação dos serviços de gerenciamento de frotas para aquisição de combustível e manutenção, nos 

municípios do presente Termo de referência. Deverá também dispor de postos credenciados nas capitais de 

todos os Estados da Federação, bem como em seus principais municípios, conforme necessidade da 

CONTRATANTE.  

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA  

As situações aqui descritas aplicam-se a todas as contratações objeto deste termo de referência.  

5.1 Da Implantação do Sistema:  

5.1.1 Todo o investimento necessário à implantação do sistema, como a instalação dos equipamentos de 

leitura, softwares de gravação e transmissão de dados, credenciamento da rede de empresas fornecedoras, 

manutenção do sistema e treinamento de pessoal, fornecimento de manuais de operação e tudo que se fizer 

necessário para o bom funcionamento do sistema, será de responsabilidade da CONTRATADA, cuja previsão de 

cobertura está na taxa de evento estabelecida no instrumento contratual a ser assinado, não cabendo qualquer 

ônus adicional à CONTRATANTE, não sendo permitida qualquer alegação de incompatibilidade com os sistemas 

de informação utilizados pela CONTRATANTE.  

 

5.1.2 A implantação dos sistemas informatizados de gerenciamentos de manutenção de frota e de 

abastecimento deverá ser realizada na sede da UFF e/ou nas unidades descentralizadas compreendidas no 

objeto da contratação, devendo ocorrer num prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data de 

assinatura do contrato.  
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5.1.3 Os usuários que serão habilitados ao uso do sistema deverão ser cadastrados no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias após informações prestadas pela CONTRATANTE. 

5.1.4 Para a implantação do sistema não poderá ocorrer modificação e/ou instalação de equipamentos nos 

veículos.  

5.1.5 O controle de transações deverá ser auditado pela própria CONTRATADA a partir da assinatura do 

contrato, promovendo as diligências e saneamentos necessários à implantação e manutenção do sistema, sem 

prejuízo das auditorias promovidas pelos órgãos de controle da Administração Pública Federal, a qualquer 

tempo.  

5.2 Do Treinamento e Esclarecimentos sobre o Sistema:  

5.2.1 A CONTRATADA deverá realizar esclarecimento a respeito das funcionalidades do sistema de gestão de 

frota aos gestores e/ou fiscais indicados pela CONTRATANTE que estarão diretamente envolvidos na utilização 

do sistema de informação a ser disponibilizado, sem qualquer custo adicional a ser faturado, nos moldes que se 

seguem:  

a) O treinamento deverá ser ministrado na cidade de Niterói/RJ, preferencialmente na própria Coordenação de 

Transporte, Segurança e Logística/Proad.  

b) A CONTRATADA deverá fornecer material didático, recursos audiovisuais compatíveis com o evento e 

instrutor qualificado.  

c) Data de realização, carga horária e conteúdo deverão ser previamente alinhados com o responsável, a ser 

indicado pela CONTRATANTE.  

d) A CONTRATADA deverá oferecer esclarecimentos adicionais, se necessário, a cada período contratual.  

e) A CONTRATADA deverá oferecer treinamento de reciclagem, mediante demanda da CONTRATANTE, sempre 

que houver necessidade.  

f) Quando da alteração de funcionalidades do sistema que afetem diretamente a operação, o nivelamento dos 

conhecimentos poderá ser realizado por meio de esclarecimento presencial ou ferramenta eletrônica capaz de 

suprir necessidade.  

5.3 Da Estrutura da Rede Credenciada:  

5.3.1 A CONTRATADA será a única responsável por garantir que os postos e oficinas credenciadas atendam às 

exigências descritas neste termo de referências.  

5.4 Do Critério De Julgamento Das Propostas:  

5.4.1 A empresa vencedora será aquela que apresentar o MENOR VALOR GLOBAL para cada item. 

5.4.2 Para os serviços de gerenciamento de frotas relacionados à aquisição de combustíveis para os veículos, o 

valor global será o resultado do somatório do Subitem "fornecimento de combustível" (após a incidência dos 

descontos) com o Subitem "serviço de gerenciamento" (taxa). Nos itens relacionados à contratação de 

gerenciamento de frotas para execução de serviços de manutenção de veículos, o valor global será o resultado 
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do somatório dos subitens "serviço de manutenção", "fornecimento de peças" (após a incidência dos 

descontos) e "serviço de gerenciamento" (taxa).  

Assim sendo, nos itens em que participar, o licitante deverá estabelecer necessariamente ofertas para os 

campos DESCONTO e TAXA, pois, após a aplicação dessas duas variáveis, o licitante obterá o seu valor global - 

lance a ser ofertado no sistema.  

5.4.2.1 Os licitantes deverão observar o valor mínimo de desconto e o máximo de taxa a ser lançado em sua 

proposta comercial, nos termos constantes do ANEXO IV.  

5.4.2.2 O licitante deverá ainda, para a elaboração de sua proposta, preencher a planilha "modelo de 

proposta" que compõe o ANEXO II deste Termo de referência.  

5.4.5 A fim de elucidar qualquer dúvida sobre o critério de julgamento escolhido para este certame, vale citar 

alguns Acórdãos do Tribunal de Contas da União - TCU:  

AC-90-3/13-P - TCU:  

"12. Contudo, ainda que a contração seja realizada com uma 
empresa de gestão, que não fornece combustível, o modelo 
pressupõe que a proposta da licitante seja parametrizada com 
base no preço desse produto, tanto para efeito de julgamento e 
escolha daquela que se apresentar mais vantajosa, quanto para 
precificar a execução do contrato.  
13. Na fórmula adotada pela Samf-SP, a proposta mais vantajosa 
será aquela que apresentar o menor preço final após aplicados o 
desconto e a taxa de administração, tendo por base o preço de 
referência relativo à média do mercado local apurado pela ANP. 
14. Portanto, considerando que há dois fatores distintos que 
concorrem na formação do preço e na execução do contrato, 
desconto e taxa de administração, a obrigatoriedade de compor a 
proposta com base no consumo previsto e nos preços unitários dos 
combustíveis foi a forma encontrada para contornar a 
impossibilidade prática de se proceder ao julgamento com base 
naqueles dois parâmetros isoladamente. No sistema de pregão 
eletrônico não é possível efetuar lances de dois valores distintos 
para um mesmo item. Na etapa de lances, a licitante irá consignar 
no sistema o seu melhor preço para o item. Na entrega da 
proposta escrita, irá adequá-la ao valor do lance, discriminando, 
sobre o preço de referência, o percentual de desconto e da taxa de 
administração. Na execução do contrato, será pago à 
CONTRATADA o valor referente ao preço na bomba de 
combustível na data do abastecimento, limitado ao valor médio 
da ANP, deduzido do percentual de desconto e acrescido da taxa 
de administração. Não procede de forma alguma a alegação da 
representante de que lhe será imputada responsabilidade pela 
alta ou baixa dos preços dos combustíveis. Na execução do 
contrato, os preços dos combustíveis se tornam autônomos em 
relação à proposta de preço, sendo fixas as taxas de desconto e de 
administração."  
AC-3457-51/12-P - TCU:  
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"36. Delineou-se então, naquele cenário, a presunção relativa de 
que a contração do modelo de prestação de serviços automotivos 
via gerenciamento por empresa interposta não impossibilita que 
sejam submetidos à disputa pública os principais componentes do 
preço, utilizando-se assim como critério de julgamento o maior 
percentual de desconto sobre as peças e preço da hora da mão de 
obra por serviço discriminado, e não simplesmente a menor taxa 
de administração. Esse seria, portanto, o modelo ideal de 
contratação, aquele que mais prestigiaria o princípio da 
economicidade, conclusão essa que não foi devidamente refutada 
pelo órgão promotor da licitação.  
49. A propósito, o critério de julgamento que leva em 
consideração o maior desconto incidente sobre uma base 
referencial já é amplamente adotado – e legitimado pelo TCU – na 
contratação de combustíveis, passagens aéreas e manutenção de 
veículos no modelo tradicional, ou seja, sem empresa interposta 
(Acórdão nº 818/2008 - 2ª Câmara)."  

 

5.4.6 Das estimativas de quantitativos e custos:  

5.4.6.1 O custo estimado para ambos serviços foram obtidos após ampla pesquisa de preços realizada pela área 

competente do órgão.  

5.4.6.2 Os quantitativos demandados foram estimados de acordo com o levantamento do histórico de 

demanda nos exercícios anteriores, levando-se em conta a perspectiva de aumento da frota, bem como 

eventuais aumentos de preços nos serviços, peças e combustíveis.  

5.4.6.3 Para a composição do Valor Global de Referência dos itens 01 e 02, relacionados ao fornecimento de 

combustíveis, os mesmos foram precificados com base no valor médio do litro no estado do Rio de Janeiro. Tais 

valores foram obtidos mediante consulta ao site da Agência Nacional de Petróleo, realizada no período de  

14/01/2018 à 20/01/2018, tendo como base os valores médios referentes ao mês de Janeiro de 2018, conforme 

ANEXO I deste Termo de referência. 

5.4.6.3.1. Os municípios contemplados pelo relatório supracitado são Niterói, Volta Redonda, Angra dos Reis, 

Petrópolis, Nova Friburgo, Macaé, Campos dos Goytacazes e Santo Antônio de Pádua. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

6.1 Os serviços serão avalidos mensalmente pelo fiscal do contrato em conjunto com a gestão de contratos, se 

necessário, estabalecendo relatório de satisfação dos serviços prestados com base na operação realizada no 

mês anterior, baseando-se em critérios objetivos de atendimento e com base no seguintes parâmetros:  

6.2 A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar sistema de gerenciamento integrado que ofereça relatórios 

gerenciais de controle das despesas, bem como quaisquer equipamentos periféricos que viabilizem a utilização 

desses.  
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6.3 Em caráter excepcional, no caso de falha do sistema online, a CONTRATADA deverá disponibilizar meios 

alternativos que possibilitem realizar a transação de modo a não interferir na rotina operacional da 

CONTRATANTE, garantindo a continuidade dos serviços contratados.  

6.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso a software, em ambiente web para gerenciamento da frota da 

CONTRATANTE, sendo de sua responsabilidade, o cadastramento de todos os veículos que a integrarem, 

respeitado o prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da assinatura do contrato ou da solicitação da 

CONTRATANTE.  

6.5 O sistema de gerenciamento integrado deverá permitir a emissão de relatórios cadastrais operacionais e 

financeiros, com identificação de toda e qualquer transação efetuada na rede credenciada, possibilitando o 

efetivo controle e gestão sobre os veículos, usuários e respectivas despesas.  

6.6 A solução proposta deverá possibilitar o registro dos dados de quilometragem, identificação do veículo e 

condutor, datas, horários, tipos de serviços realizados e produtos adquiridos através de sistema de gerenciamento 

integrado, com banco de dados contendo todas as transações, de forma a viabilizar a emissão de relatórios 

gerenciais. 

c) Registro informatizado dos dados de abastecimento, e/ou dos serviços de manutenção realizados, 

disponíveis para consulta via Internet (web) em tempo real (online).  

d) Acesso para os Gestores de Frota, permitindo consulta, autorização, aprovação, rejeição, correção de 

transações, emissão e consulta de relatórios, permitindo cadastramento de usuários em diferentes perfis de 

acesso, conforme indicação formalizada pela CONTRATANTE.  

e) Informatização dos dados do veículo: unidade de lotação, quilometragem, custos, identificação, datas e 

horários, tipos de produtos e serviços a serem alimentados por meio eletrônico em base gerencial de dados 

disponíveis.  

f) Rede de postos de abastecimento equipados para aceitar transações do sistema tecnológico da 

CONTRATADA.  

g) Interface digital e amigável.  

6.7 Todos os relatórios devem ser gerados a partir de um período preestabelecido pela CONTRATADA, 

permitindo comparativos de desempenho e outras análises de gestão, não se admitindo, nesse caso, restrição 

de período. O sistema deverá permitir a extração de dados de todos relatórios emitidos através do software 

“EXCEL”.  

6.8 O prazo para atendimento e solução de problemas técnicos no sistema da CONTRATADA, utilizado no 

atendimento das demandas da CONTRATANTE, não deverá ser superior a 02 (dois) dias consecutivos.  

6.9 As informações relativas às transações realizadas deverão ser disponibilizadas online no sistema de gestão.  

6.10 O sistema deverá ser compatível, no mínimo, com os sistemas operacionais Windows 

95/98/XP/2000/Vista/Seven/8 e Linux, com os navegadores MS Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google 
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Chrome, e também com ferramentas de escritório Microsoft Office 97/2000/XP/Vista/Seven, LibreOffice e 

BrOffice, ou outro que possa vir ser a utilizado pela CONTRATANTE, desde que amplamente utilizado no 

mercado, sendo de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer softwares adicionais necessários ao seu 

acesso.  

6.11 O sistema deverá permitir inclusão permanente de novos usuários e veículos no banco de dados.  

6.12 Após a assinatura do contrato, as partes definirão a sistematização de novos credenciamentos, desde a forma 

de solicitação até os requisitos exigidos, atentando-se para o prazo máximo de 15 (quinze) dias. Tal prazo poderá 

ser prorrogado mediante negociação entre a Administração e a CONTRATADA. 

6.13 Os estabelecimentos credenciados para fornecimento de combustível deverão, preferencialmente, prestar 

atendimento contínuo e ininterrupto durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, os 07 (sete) dias da semana, 

inclusive feriados, atendidos os demais quesitos de localização, valor e qualidade no atendimento.  

6.14 Sob nenhuma hipótese, caberá à CONTRATADA a autorização de execução de serviços ou aquisições de 

produtos, ficando sob sua única responsabilidade, o ônus havido de uma execução de serviço/materiais nesses 

parâmetros.  

6.15 A CONTRATADA deverá:  

a) Apresentar relação de sua rede credenciada, que deve estar apta a atender em todos locais listados no 

Subitem 7.6.  

b) Manter um representante/preposto por região do País para prestar, junto à CONTRATANTE, esclarecimentos 

e atender as reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.  

 

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS:  

7.1 Para a perfeita execução dos serviços, as empresas credenciadas pela CONTRATADA deverão disponibilizar 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas neste Termo de referencia, promovendo sua substituição quando necessários nos serviços.  

 

8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  

8.1 As situações aqui descritas aplicam-se a todas as contratações objeto deste termo de referência.  

8.2 Os fornecimentos de produtos e serviços contratados poderão ocorrer imediatamente após a assinatura do 

contrato.  

8.3 Na impossibilidade de imediata execução após assinatura, os prazos máximos de credenciamento 

constantes neste Termo de referência deverão ser rigorosamente observados.  

8.4 O atesto de fatura pelo fiscal da CONTRATANTE não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade da 

rede credenciada da CONTRATADA de entregar os materiais de acordo com as condições e especificações 

contidas neste Termo de referência, nem invalida qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer em 
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virtude de posterior constatação de unidade defeituosa ou fora de especificação, garantida a faculdade de 

troca.  

8.5 A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto contratado dentro do prazo de vigência do Contrato, de 

acordo com as requisições e quantidades requeridas, nas especificações e procedimentos descritos neste 

termo, sendo de sua inteira responsabilidade o saneamento de irregularidades constatadas pela 

CONTRATANTE.  

8.6 Os produtos ou serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de referência e na proposta, devendo ser substituídos de forma 

imediata e à custa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

8.7 Para os serviços de MANUTENÇÃO DA FROTA  

8.7.1 A recepção dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, que dependerá da verificação da 

qualidade dos mesmos pelo fiscal de contrato designado para tal pela CONTRATANTE.  

8.7.2 O recebimento do veículo será feita por servidor efetivo designado pelo Pró-Reitor de Administraçãol, que 

verificará seu correto funcionamento, comunicando em seguida ao fiscal de contrato qualquer inconsistência 

observada.  

8.7.3 Ocorrendo o previsto no subitem anterior, ainda que a CONTRATADA já tenha emitido nota fiscal, esta só 

será liquidada após resolução plena do defeito constatado, sendo que peças, suprimentos e acessórios não 

aceitos, devem ser substituídos imediatamente após solicitação do fiscal responsável que pode ser feita via 

telefone, correio eletrônico, e-mail ou ofício.  

8.7.4 Os serviços poderão ser rejeitados no todo ou em parte quando em desacordo com as especificações 

constantes neste termo de referência, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis a partir da solicitação do fiscal responsável, às custas da CONTRATADA, caso sua credenciada 

não se prontificar de imediato a reparar o dano por ela causado.  

 

9. DA VISTORIA  

Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante PODERÁ realizar vistoria nas instalações 

dos locais de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-

feira, das 09:00h às 16:00h, devendo ser agendado previamente pelos telefones (21) 2629-9616 

. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta.  

10.2 Designar os representantes da Administração responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.  
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10.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis.  

10.4 Notificar a CONTRATADA, de maneira formal, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos ou da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.  

10.5 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das 

normas deste termo de referência e seus anexos.  

10.6 Fiscalizar a execução dos serviços e o fornecimento dos produtos objeto deste Termo de referência, 

podendo sustar, recusar, mandar fazer, refazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as 

condições e exigências especificadas.  

10.7 Acompanhar os serviços durante sua execução pela CONTRATADA e suas credenciadas.  

10.8 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA.  

10.9 Supervisionar, sempre que julgar necessário, a execução dos serviços.  

10.10 Fornecer a relação de usuários e viaturas/embarcações a serem cadastrados para execução contratual.  

10.11 Disponibilizar os meios necessários e compatíveis para recebimento dos arquivos eletrônicos enviados 

pela CONTRATADA.  

10.12 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos;  

10.13 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

CONTRATADA, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008. 

10.14 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Termo de 

referência e seus anexos.  

10.15 Solicitar à rede credenciada da CONTRATADA os orçamentos para execução dos serviços e fornecimento 

de peças e/ou acessórios.  

10.16 Aprovar os orçamentos encaminhados pelas oficinas conveniadas da CONTRATADA.  

10.17 Proceder à consulta online ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), CADIN 

(Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal), CNDT (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas), CNCCAIA (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa) e 

CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas) antes de cada pagamento, para verificação da 

situação da CONTRATADA, relativa às condições de habilitação exigidas pela legislação vigente, que será 

juntada aos autos do processo de pagamento.  
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10.18 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.  

10.19 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.  

10.20 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 

pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.  

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

11.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste 

Termo de Referência e em sua proposta;  

11.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados;  

11.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente 

aos danos sofridos;  

11.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor;  

11.5 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-

los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;  

11.6 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão 

para a execução do serviço;  

11.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;  

11.8 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução 

do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;  

11.9 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;  
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11.10 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer 

ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;  

11.11 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;  

11.12 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

11.13 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

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

11.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 

ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

11.16 Disponibilizar, Juntamente com as notas fiscais/fatura, relatórios analíticos e sintéticos do período 

faturado, discriminando todas as transações/operações realizadas, por base operacional e respectivo centro de 

custo, contendo, no mínimo, as seguintes informações:  

11.16.1 Identificação do posto (nome, município e UF);  

11.16.2 Identificação do veículo (marca, modelo e placa);  

11.16.3 Leitura do hodômetro do veículo;  

11.16.4 Data e hora da transação;  

11.16.5 Discriminação do tipo de produto ou serviço fornecido;  

11.16.6 Quantidade referente a unidade da transação executada;  

11.16.7 Valor da operação por veículo;  

11.16.8 Identificação do usuário (nome e matrícula).  

11.17 Quando da implantação do sistema e inclusão de novos veículos, fornecer, sem ônus para a 

CONTRATANTE cartões de abastecimento para as viaturas da frota gerenciada, de forma individual e 

intransferível, de acordo com as solicitações e relações recebidas por documento da CONTRATANTE.  

11.18 Quando da implantação do sistema e inclusão de novos usuários, fornecer, sem ônus para a 

CONTRATANTE, cartões de abastecimentos para usuários.  

11.19 Caso a tecnologia não necessite desse dispositivo para identificação do usuário, basta que a 

CONTRATADA comunique o fato à CONTRATANTE, até a data do término do prazo de implantação informado 

neste Termo de Contrato.  



Fls.__________ 
Processo n.º 23069.051946/2017-00                                   

 

Termo de Referência – Pág. 19/35 

 

 

11.20 Fornecer relação de toda a rede credenciada, com endereço, telefone e horário de funcionamento, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias.  

11.21 Credenciar, sem ônus, estabelecimentos a pedido da CONTRATANTE nos locais, prazos e condições 

indicados neste Termo de Contrato.  

11.22 Responsabilizar-se por manter as exigências estipuladas neste Termo de Contrato. 

11.23 Informar às credenciadas que são de sua inteira responsabilidade as obrigações decorrentes da legislação 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, de acidente de trabalho e as demais previstas na legislação 

específica.  

11.24 Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do contrato, de modo a manter a frota em 

condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento.  

11.25 Informar aos seus credenciados da necessidade de executar fielmente e dentro das melhores normas 

técnicas os serviços que lhe forem confiados.  

11.26 Dar treinamento aos gestores, em conformidade com o disposto no alusivo subitem constante deste 

Termo de Contrato, e a qualquer tempo, sempre que a CONTRATANTE apontar a necessidade.  

11.27 Possibilitar a ampliação gradativa da Rede Credenciada, incluindo outras localidades, mediante 

solicitação da CONTRATANTE.  

11.28 Possibilitar solução web service, para exportação de todas as informações constantes no seu banco de 

dados referentes às viaturas da CONTRATANTE, para os sistemas da CONTRATANTE, inclusive no formato 

“EXCEL”.  

11.29 Manter um representante/preposto, por região do País, para prestar, junto à CONTRATANTE, 

esclarecimentos e atender as reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato, 

fornecendo os meios de contato disponíveis como números de telefone, endereços de correio eletrônico ou 

outro meio de comunicação que possibilite permanente e irrestrito contato CONTRATANTE-CONTRATADA, 

inclusive fora dos dias e horários ordinários de atendimento.  

11.30 Disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de pagamentos à rede de 

estabelecimentos credenciados.  

11.31 Responsabilizar-se totalmente pelos pagamentos aos estabelecimentos comerciais credenciados, sendo 

que a CONTRATANTE não responderá solidária ou subsidiariamente por nenhum pagamento.  

11.32 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos serviços 

prestado por sua rede credenciada.  
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11.33 Informar à sua rede credenciada que os estabelecimentos responderão por danos, avarias e 

desaparecimento de bens materiais, inclusive os equipamentos acessórios, causados por seus empregados, 

prepostos ou credenciados.  

11.34 Assumir integral responsabilidade, através da credenciada que tiver realizado cada serviço ou 

fornecimento, pela eficiência do que for executado. 

11.35 Fornecer aplicativo disponível em ambiente web, compatível com o sistema operacional utilizado pela 

CONTRATANTE, nos termos especificados.  

11.36 Disponibilizar relatórios, a partir de um período preestabelecido pelo gestor da frota, permitindo 

comparativos de desempenho e outras análises de gestão.  

11.37 Fornecer sítio operacional para navegação, capaz de propiciar à gestão da frota, por meio do 

acompanhamento de todas as operações em andamento. O sistema deverá também, interagir com os usuários, 

gestores da frota e prestadores de serviço, respeitando os níveis de acesso que forem determinados pelo 

CONTRATANTE, com segurança que comprove que o sistema informatizado possui as funcionalidades descritas 

no Termo de Referência e neste Termo de Contrato.  

11.38 Responsabilizar-se inteiramente pela produção do sistema informatizado de gerenciamento de frota, 

incluindo, mas não se limitando, a equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do sistema em sítio 

próprio, manutenção das bases de dados, procedimentos de instalação, migração, backup, recuperação, 

segurança, treinamento a usuários finais, ambiente e softwares operacionais, e quaisquer outras atividades, 

softwares, hardwares ou serviços necessários à operação e produção plena do sistema em questão, com todas 

as suas funcionalidades previstas.  

11.39 Possibilitar à CONTRATANTE adquirir por meio da rede credenciada da CONTRATADA, quaisquer dos 

produtos ou serviços contratados.  

11.40 Fornecer completo suporte de utilização e reparação do sistema, mantendo-o totalmente disponível, 

provendo meios de operacionalizá-lo, caso ocorra alguma falha ou indisponibilidade no sistema eletrônico.  

11.41 Manter todos os estabelecimentos da rede credenciada informados de que não cabe à CONTRATANTE, 

sob nenhuma hipótese, efetuar qualquer tipo de pagamento a essas empresas pelos serviços prestados ou 

fornecimento de bens executados, posto a inexistência de relação contratual ou financeira entre a 

CONTRATANTE e a referida rede.  

11.42 Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos 

julgados necessários.  

11.43 Comunicar à CONTRATANTE, por qualquer meio formal, com pelo menos 24 horas de antecedência 

qualquer inoperância programada do sistema.  

11.44 Arcar com os custos de implantação e implementação do sistema de gerenciamento.  
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11.45 Dotar, sem ônus para a CONTRATANTE, os postos credenciados de tecnologia que permita o 

abastecimento e o gerenciamento da frota nos termos fixados neste Termo de Contrato. 

Fornecer todos os dados disponíveis, na forma solicitada pelo CONTRATANTE, dos relatórios gerenciais, nos 

prazos e condições indicadas no presente Termo de Contrato.  

11.46 Manter os dados gerenciais pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos a contar do encerramento do prazo de 

prestação dos serviços e disponibilizá-los, sem custo, à CONTRATANTE.  

11.47 Apresentar mensalmente, ou sempre que solicitado, cópia do documento fiscal ou outro equivalente 

emitido pela empresa prestadora do serviço, com a discriminação dos valores dos serviços, tributos e possíveis 

descontos comerciais, de forma a possibilitar a verificação e confirmação do valor efetivamente cobrado na 

operação.  

11.48 Informar imediatamente ao CONTRATANTE o cancelamento de estabelecimento conveniado 

acompanhado da devida justificativa, bem como os novos a serem cadastrados.  

11.49 Manter nos estabelecimentos conveniados, em local visível, a identificação de sua adesão ao sistema 

objeto deste contrato;  

11.50 Informar a sua Rede Credenciada que as notas fiscais eventualmente emitidas em nome da 

CONTRATANTE somente serão utilizadas para fins de garantia dos bens/serviços fornecidos e não podendo em 

hipótese alguma serem utilizadas para fins de substituição tributária, nos termos do inciso II do art. 121 da Lei 

nº 5.172/66, tendo em vista a inexistência de relação contratual com os mesmos.  

11.51. A empresa deverá apresentar declaração de que: 

11.52. possui postos credenciados em todo o Estado do Rio Janeiro, com distância máxima de 100 km entre 

eles; 

11.53.  detém no mínimo, 01 (um) posto de serviço credenciado nas cidades que integram as unidades da UFF, 

sendo: Niterói, Volta Redonda, Rio das Ostras, Campos dos Goytacazes, Santo Antônio de Pádua, Nova Friburgo, 

Petrópolis, Macaé, Iguaba, Angra dos Reis e Cachoeira de Macacu. 

11.54 Caso haja implantação de novos campi na UFF a CONTRATADA obriga-se a credenciar posto de serviço na 

cidade do campus; 

11.55. detém nos demais Estados da Federação lista de postos de combustíveis credenciados, localizados nas 

marginais das principais rodovias que cortam o país, com distância máxima de 200 km entre eles, de forma a 

permitir atendimento continuado para veículo em viagem sem prejuízo do tempo de deslocamento; 

11.56. Os postos credenciados deverão fornecer, preferencialmente, os cinco tipos de combustíveis, sendo: 

Gasolina (Comum e Aditivada), Etanol e Diesel (Comum e S10). Caso a cidade não possua posto de combustível 

com a oferta de todos os tipos, a contratada deverá credenciar novos estabelecimentos, de modo que atendam 

as cláusulas acima. 
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11.57. A CONTRATADA deverá ainda, apresentar a lista de postos de combustíveis credenciados no prazo 

máximo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato. 

11.58. A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados pelo valor efetivamente 

consumido. Não respondendo, em nenhuma hipótese, a UFF, nem solidária e nem subsidiariamente, por esse 

pagamento; 

11.59. Os postos credenciados deverão possuir nas suas instalações áreas suficientes para movimentação e 

manobras necessárias ao abastecimento dos tipos/modelos dos veículos. 

11.60. A CONTRATADA deverá fiscalizar os serviços prestados pela rede de postos credenciados objetivando 

garantir um nível satisfatório de qualidade, compreendendo a disponibilização dos equipamentos, horários de 

funcionamento, presteza no atendimento, entre outros;  

11.61. A CONTRATADA deverá acompanhar a divulgação dos postos autuados e/ou interditados pela Agência 

Nacional de Petróleo – ANP, por problemas de qualidade do combustível fornecido, e divulgar imediatamente 

ao gestor do contrato formalizado com a UFF; 

11.62. Caso algum dos postos credenciados pela CONTRATADA constar da relação divulgada pela ANP, a mesma 

deverá providenciar o novo credenciamento, se necessário, para substituir o anterior no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis. 

 

 

12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

12.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 

mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja 

a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.  

 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

13.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma 

dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

13.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle 

da execução dos serviços e do contrato.  

13.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 

neste Termo de Referência.  
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13.4 A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, 

que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 

02, de 2008, quando for o caso.  

13.5 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta 

promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 

alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

13.6 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com 

o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido 

neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 

como: marca, qualidade e forma de uso.  

13.7 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do 

art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

13.8 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, 

podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.  

13.9 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos 

Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente 

à contratação.  

 

14. CRITÉRIOS AMBIENTAIS ADOTADOS:  

14.1 As contratações pretendidas visam manter nossos carros e embarcações em perfeito estado de 

funcionamento, o que por conseqüência propiciará a redução de emissão de gases poluentes na atmosfera.  

14.2 Assim, a fim de garantir a responsabilidade ambiental na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá 

manter empresas credenciadas que adotem regras ambientalmente corretas e que possuam inscrição no 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, 

mantido pelo IBAMA, caso realizem atividades contidas na tabela CTF/APP;  

14.3 A CONTRATANTE terá o direito de, em qualquer tempo, fiscalizar a regularidade ambiental das empresas 

credenciadas pela CONTRATANTE. 

 

15. DA NATUREZA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS  

15.1 Viaturas e embarcações constituem ferramentas indispensáveis a realização das atribuições do órgão, 

sendo imprescindível que estejam sempre em condições satisfatórias de utilização. A interrupção ou 
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descontinuidade dos serviços de manutenção e abastecimento de nossas viaturas/embarcações prejudicarão a 

realização de tarefas afetas à atividade-fim do órgão, diante do que se torna evidente a necessidade de uma 

contratação de natureza continuada, nos termos do Inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.  

 

16. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS  

16.1 Independentemente do que conste no orçamento apresentado pela rede credenciada da CONTRATADA, as 

empresas realizadoras de serviços de manutenção em viaturas deverão observar:  

16.1.1 Todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, seja para viaturas ou para embarcações, devem 

apresentar garantia mínima de 3 (três) meses, contados da efetiva prestação dos serviços, sem prejuízo de 

garantia maior oferecida originalmente pelo fornecedor da peça ou prestador de serviço.  

16.1.2 Para os serviços de balanceamento de rodas e alinhamento: 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) 

quilômetros, sendo que, neste caso, a garantia se estenderá ao que terminar por último, sem prejuízo de 

garantia com prazo maior oferecida originalmente pelo fornecedor da peça ou prestador de serviço.  

16.1.3 Para os serviços de lanternagem e pintura, seja para viaturas ou para embarcações, contado da efetiva 

prestação dos serviços, não poderá ser inferior a 02 (dois) anos.  

16.1.4 Para peças, componentes e acessórios, contados a partir da data da efetiva instalação no veículo ou 

embarcação, não poderá ser inferior a 06 (seis) meses, sem prejuízo de garantia com prazo maior oferecida 

originalmente pelo fornecedor da peça ou prestador de serviço. 

16.1.5 Para serviços e peças utilizados em retífica de bloco e/ou cabeçote de motor e seus componentes, caixa 

de câmbio, diferencial, motor de partida, bomba injetora, turbinas, bomba da direção hidráulica, compressor 

de ar-condicionado, contados da data da efetiva prestação do serviço, não poderá ser inferior a 06 (seis) meses 

ou 15.000 (quinze mil) quilômetros, sendo que a garantia se estenderá ao que terminar por último, quando o 

fabricante da peça não oferecer prazo maior de garantia, devendo, em caso de prazo de garantia superior, 

prevalecer a garantia oferecida pelo fabricante.  

16.1.6 Para os serviços em câmbio e suspensão, contados a partir da data da efetiva prestação dos serviços, não 

poderá ser inferior a 06 (seis) meses ou 15.000 km, o que ocorrer por último, sem prejuízo de garantia com 

prazo maior oferecida originalmente pelo fornecedor da peça ou prestador de serviço.  

16.1.7 A garantia das peças e serviços deverá ser cumprida, mesmo após o termino ou rescisão do contrato.  

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

17.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que:  

17.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

17.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;  
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17.1.3 fraudar na execução do contrato;  

17.1.4 comportar-se de modo inidôneo;  

17.1.5 cometer fraude fiscal;  

17.16 não mantiver a proposta.  

17.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

17.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Contratante;  

17.2.2 multa moratória de 0,16% (zero vírgula dezesseis por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;  

17.2.3 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 

do objeto;  

17.2.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  

17.2.4 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;  

17.2.5 impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo 

prazo de até cinco anos;  

17.2.6 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;  

17.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:  

17.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;  

17.3.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

17.3.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados.  

17.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 

o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  

17.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da 

proporcionalidade. 
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17.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

Niterói, 22 de Março de 2018.  

 

Responsável pela elaboração do Termo. 

 

____________________________________ 

Robertho Athanazio de Azevedo 
Coordenador da CTSL/AD 

 
 
 

____________________________________ 

João Paulo Marques Moraes 
Coordenador da CMC/PROAD 

 

 

 Aprovo: 

 
 

 ___________________________________ 
   Neliton Ventura 
   Pró-Reitor de Administração           
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ANEXO I – PREÇOS PRATICADOS (DO TERMO DE REFERÊNCIA) 

 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP 
 

       

       Síntese dos Preços Praticados - Rio de Janeiro 
    Resumo I  - Gasolina R$/L 

     Período -  De 14/01/2018 a 20/01/2018  
   

       

MUNICIPIO 
NRO DE 
POSTOS 
PESQUISADOS 

PREÇO AO CONSUMIDOR 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MINIMO 

PREÇO 
MÁXIMO  

MARGEM 
MÉDIA 

NITERÓI 20 4,591 0,249 3,84 4,999 4,4195 

VOLTA REDONDA 9 4,898 0,172 4,449 4,979 4,714 

ANGRA DOS REIS 3 4,855 0,004 4,85 4,858 4,854 

PETRÓPOLIS 18 4,666 0,193 4,299 4,899 4,599 

NOVA FRIBURGO 14 4,587 0,161 4,29 4,849 4,5695 

RIO DAS OSTRAS* 10 4,829 0,095 4,69 4,949 4,8195 

MACAÉ 10 4,829 0,095 4,69 4,949 4,8195 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 17 4,517 0,122 4,25 4,699 4,4745 

SANTO ANTÔNIO DE 
PÁDUA 5 4,755 0,166 4,549 4,889 4,719 

MÉDIA   4,725222 
    *considerado valores de Macaé por falta de pesquisa no referido Município 

       Síntese dos Preços Praticados - Rio de Janeiro 
    Resumo I  - Etanol - R$/L 

     Período -  De 14/01/2018 a 20/01/2018 
   

       

MUNICIPIO 
NRO DE 
POSTOS 
PESQUISADOS 

PREÇO AO CONSUMIDOR 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MINIMO 

PREÇO 
MÁXIMO  

MARGEM 
MÉDIA 

NITERÓI 20 3,57 0,273 2,84 3,949 3,3945 

VOLTA REDONDA 7 3,826 0,165 3,499 3,989 3,744 

ANGRA DOS REIS 3 3,848 0,051 3,796 3,898 3,847 

PETRÓPOLIS 18 3,639 0,215 3,249 3,899 3,574 

NOVA FRIBURGO 13 3,508 0,195 3,289 3,899 3,594 

RIO DAS OSTRAS* 10 3,908 0,13 3,69 4,099 3,8945 

MACAÉ 10 3,908 0,13 3,69 4,099 3,8945 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 16 3,458 0,192 3,099 3,799 3,449 

SANTO ANTÔNIO DE 
PÁDUA 6 3,464 0,298 3,079 3,699 3,389 

MÉDIA   3,681 
    *considerado valores de Macaé por falta de pesquisa no referido Município 

       



Fls.__________ 
Processo n.º 23069.051946/2017-00                                   

 

Termo de Referência – Pág. 28/35 

 

 

Síntese dos Preços Praticados - Rio de Janeiro 
    Resumo I  - Diesel - R$/L 

     Período -  De 14/01/2018 a 20/01/2018 
   

       

MUNICIPIO 
NRO DE 
POSTOS 
PESQUISADOS 

PREÇO AO CONSUMIDOR 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MINIMO 

PREÇO 
MÁXIMO  

MARGEM 
MÉDIA 

NITERÓI 4 3,704 0,156 3,559 3,899 3,729 

VOLTA REDONDA 5 3,714 0,038 3,649 3,739 3,694 

ANGRA DOS REIS sem valores           

PETRÓPOLIS 7 3,552 0,097 3,349 3,609 3,479 

NOVA FRIBURGO 5 3,531 0,164 3,399 3,799 3,599 

RIO DAS OSTRAS* 4 3,63 0,092 3,55 3,72 3,635 

MACAÉ 4 3,63 0,092 3,55 3,72 3,635 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 11 3,462 0,103 3,34 3,699 3,5195 

SANTO ANTÔNIO DE 
PÁDUA 5 3,503 0,214 3,25 3,779 3,5145 

MÉDIA   3,59075 
    *considerado valores de Macaé por falta de pesquisa no referido Município 

       Síntese dos Preços Praticados - Rio de Janeiro 
    Resumo I  - Diesel S10 - R$/L 

     Período -  De 14/01/2018 a 20/01/2018 
   

       

MUNICIPIO 
NRO DE 
POSTOS 
PESQUISADOS 

PREÇO AO CONSUMIDOR 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MINIMO 

PREÇO 
MÁXIMO  

MARGEM 
MÉDIA 

NITERÓI 16 3,645 0,233 3,07 4,099 3,5845 

VOLTA REDONDA 5 3,859 0,058 3,814 3,959 3,8865 

ANGRA DOS REIS 3 3,848 0,002 3,846 3,85 3,848 

PETRÓPOLIS 12 3,649 0,126 3,399 3,799 3,599 

NOVA FRIBURGO 6 3,659 0,133 3,509 3,899 3,704 

RIO DAS OSTRAS* 10 3,82 0,181 3,65 4,29 3,97 

MACAÉ 10 3,82 0,181 3,65 4,29 3,97 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 13 3,569 0,131 3,44 3,899 3,6695 

SANTO ANTÔNIO DE 
PÁDUA 2 3,644 0,262 3,459 3,829 3,644 

MÉDIA   3,723667 
    *considerado valores de Macaé por falta de pesquisa no referido Município 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA (do Termo de referência) 

 
Do abastecimento de viaturas 

Item Subitens Descrição 

Qtd. 

Estimada 

em L (12 

meses) 

Vlr. 

Médio 

(R$)/Litro 

Valor Subtotal 

(R$)-(s/taxa e 

s/desconto) 

Desconto  

(%) 

Desconto 

(R$) 

Valor Subtotal 

(R$)-(s/taxa e 

c/desconto) 

Taxa  

(%) 

Taxa  

(R$) 

Valor Global 

(R$)-(c/taxa e 

c/desconto) 

G
R

U
P

O
 0

1
 

- Gasolina Comum 105.157 4,73 496.892,45 - - - - - - 

- Etanol 549 3,68 2.022,05 - - - - - - 

- Diesel 66.893 3,59 240.194,73 - - - - - - 

- Diesel S-10 142.406 3,72 530.270,76 - - - - - - 

1 
Fornecimento de combustíveis por 

intermédio de rede credenciada. 

- - 1.269.379,98 0,00% 0,00 1.269.379,98 - - - 

2 

Prestação de serviço de administração, 

intermediação e gestão de frota, 

mediante gerenciamento dos dados de 

abastecimento e administração de 

despesas, operacionalizado por intermédio 

de rede credenciada e acompanhado por 

sistema de informação integrado (com 

utilização de cartões microprocessados - 

com chip ou magnético), com vistas ao 

abastecimento da frota de carros e 

ônibus. 

- - - - - - 0,00%  - 

Valores de Referência para o Grupo 1 - -        
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Da manutenção da frota 

Item Subitens Descrição 

Valor 

Estimado 

(R$)-(12 

meses) 

Valor 

Estimado 

(R$)-(serviço 

+ peças) 

Desconto  

(%) 

Desconto  

(R$) 

Valor 

Consolidado 

(com 

desconto)-

(R$) 

Taxa 

Adm. 

(%) 

Taxa Adm. 

(R$) 

Valor Global 

(R$) 

G
R

U
P

O
 0

2
 

3 

Prestação de serviço de manutenção 

preventiva e corretiva da frota de ônibus 

e veículos. 
105.000,00 

800.000,00      - 

 4 

Fornecimento parcelado de peças, 

componentes e acessórios originais e/ou 

genuínos, novos, de primeiro uso, e outros 

materiais necessários à manutenção da 

frota de veículos e ônibus. 

295.000,00 

5 

Prestação de serviço de gestão de frota, 

mediante gerenciamento de 

manutenção preventiva e corretiva, 

operado por meio de sistema na 

plataforma WEB, compreendendo 

orçamento dos materiais e serviços 

especializados de manutenção por meio da 

rede de oficinas credenciadas pela 

Contratada, para a frota de veículos e 

ônibus. 
(TAXA DE ADMINISTRAÇÃO). 

- -      - 

Valores de Referência para o Grupo 2 - 800.000,00       
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ANEXO III – RELAÇÃO DE VEÍCULOS (do Termo de referência) 

 

 

VEÍCULOS UFF 2017 PATRIMONIO. 

Nº MARCA/TIPO PLACA ANO LOTAÇÃO RENAVAM PATRIM. CHASSI CNPJ 

1 MERCEDES -ÕNIBUS  KTG - 9116 1977 CMV/FAZ 320218961 51921 308304411222016 0001/06 

2 MB - CAMINHÃO KSW - 1117 1980 CMV/FAZ 310891078 142748 30830212645094 0001/06 

3 VW - CAMINHÃO KTB - 2279 1987 DTR 313175055 190059 9BWZZZH72HC049249 0001/06 

4 LAND ROVER  KQM - 8414 1996 MANAGE 669043206 223994 SALLDHMF8TA996057 0001/06 

5 KADETT IPANEMA/PT KMG - 5511 1997 PT 673143473 224757 9BGKZ35BVVB419927 0001/06 

6 SUZUKI SAMURAI     KMG - 6003 1997 CMV 673889912 224745 JSA0SJ80VTV100064 0001/06 

7 VW - KOMBI  LNI - 0965 2001 DTR 760483361 254877 9BNGB07X31P016140 0001/06 

8 MB - ONIBUS LNV - 5932 2001 INFES 776919911 250541 9BM3840731B290941 0001/06 

9 REBOQ KMM - 7973 2001   750436107 245753 9A9AP1RAC1BDC9071 0001/06 

10 REB. JK CB LNK - 7297 2001   763666386 254875 9A4CB08P111RB0097 0001/06 

11 RENAULT - KANGOO LNZ - 3492 2002 DTR 781649382 250708 8A1KC00351L285959 0001/06 

12 VW - GOL LOL - 4100 2002 DTR 796910480 256951 9BWCB05X13T079815 0001/06 

13 KOMBI LOQ - 4813 2003 DTR 803439504 256427 9BWGB07X13P010307 0001/06 

14 FIAT - UNO LOR - 1594 2003 DTR 804547491 258088 9BD15822534474131 0001/06 

15 SIENA EX LOR - 1570 2003 DTR 804544883 258096 9BD17201933051884 0001/06 

16 VW SANTANA LOQ - 8348 2003 DTR 803910223   9BWAC03X23P014178 0001/06 

17 PALIO WEEK ELX FLEX JKH – 6801 2006 EEIMVR 875627153 545651 9BD17301A64167216 0001/06 

18 SPRINTER-VAN LKE - 6962 2006/07 DAN 908281536 280100 8AC9036727A959799 0001/06 

19 PALIO WEEK ELX FLEX LKG - 6077 2007 PURO 912200634 280636 9BD17301A74200121 0001/06 

20 PALIO WEEK ELX FLEX LPJ - 1735 2007 DTR 912024267 280637 9BD17301A74200393 0001/06 

21 FIAT - UNO FIRE FLEX LQP - 1814 2007 PREUNI 912201193 280638 9BD15822774940619 0001/06 

22 FIAT - UNO FIRE FLEX KYL - 0418 2007 DTR 912201681 280639 9BD15822774940813 0001/06 

23 FIAT - UNO FIRE FLEX KVO - 1565 2007 DTR 912202149 280640 9BD15855774935955 0001/06 

24 FIAT - FIORINO FLEX LAH - 5927 2007 PREUNI 913001554 280671 9BD25504978795454 0001/06 

25 MICROÔNIBUS NEOBUS LOZ - 2659 2007 PURO 914638823 280961 9BM6882767B518345 0001/06 

26 MICROÔNIBUS NEOBUS KMN - 9303 2007 CMV 914638106 280962 9BM6882767B518373 0001/06 

27 FIAT/FIORINO FLEX KRS - 0380 2007 DTR 916359921 280672 9BD25504978797996 0001/06 

28 MICROÔNIBUS COMIL KMT - 8267 2007 DTR 928134903 281810 9BM6882767B534222 0001/06 

29 SPRINTER FURGÃO LPD - 8288 2007/08 PREUNI 958915687 289105 8AC9036628A986448 0001/06 

30 SPRINTER KUX - 4002 2007/08 DTR 960991689 289113 8AC9036728A984435 0001/06 

31 SPRINTER KVG - 2891 2007/08 DTR 960840613 289106 8AC9036728A984320 0001/06 

32 SPRINTER KZJ - 1326 2007/08 INFES 964291118 292267 8AC9036728A985926 0001/06 

33 SPRINTER KNO - 3853 2007/08 PURO 964739437 289148 8AC9036728A987087 0001/06 

34 SPRINTER KUX - 6425 2007/08 PURO 964740788 289147 8AC9036728A987085 0001/06 

35 UNO MILLE FIRE FLEX KWK – 2003 2008 DTR 966585909 537186 9BD15822786123214 0001/06 

36 PALIO WEEK ELX FLEX LKP - 7756 2008 MACAE 958194343 289123 9BD17301A84228245 0033/93 

37 PALIO WEEK ELX FLEX LPD - 7372 2008 CAMPOS 957513160 289112 9BD17301A84225879 0001/06 

38 PALIO WEEK ELX FLEX KUW - 9165 2008 DTR 958913498 289114 9BD17301A84225903 0001/06 

39 PALIO WEEK ELX FLEX KUX - 3914 2008 PROPLAN 960818120 289115 9BD17301A84225880 0001/06 

40 PALIO WEEK ELX FLEX LRD - 2213 2008 DTR 960816674 289116 0BD17301A84225878 0001/06 

41 UNO MILLE FIRE FLEX LKQ - 1671 2008 DTR 960835539 289121 9BD15822786074520 0001/06 
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42 UNO MILLE FIRE FLEX LPD - 9934 2008 DTR 960824251 289117 9BD15822786076901 0001/06 

43 UNO MILLE FIRE FLEX KNO - 1465 2008 DTR 960819584 289122 9BD15822786077004 0001/06 

44 UNO MILLE FIRE FLEX LKQ - 1703 2008 DTR 960866566 289118 9BD15822786076052 0001/06 

45 UNO MILLE FIRE FLEX LPD - 9945 2008 DTR 960841407 289120 9BD15822786076063 0001/06 

46 UNO MILLE FIRE FLEX LPD - 9963 2008 VR/ATER 960866086 289119 9BD15822786074083 0001/06 

47 FIAT/FIORINO FLEX KNM - 8442 2008 DTR 958192618 289124 9BD25504988825435 0001/06 

48 MB CAMINHÃO ATECO LKQ - 4545 2008 PREUNI 963548310 291824 9BM9580348B570474 0001/06 

49 MB CAMINHÃO ATECO KXM - 2969 2008 DTR 158872177 508297 9BM9580348B583157 0001/06 

50 MMC L200 4X4 KUX - 7143 2008 DTR 965586774 285644 93XGNK7408C844449 0001/06 

51 MMC L200 4X4 LPE - 6883 2008 CMV 967700426 291900 93XGNK7408C844479 0001/06 

52 PALIO WEEK ELX FLEX KUX - 8422 2008 RONDA 967699916 295612 9BD17301A84229243 0023/11 

53 PALIO WEEK ELX FLEX LPE - 7603 2008 DTR 968629970 293533 9BD17301A84229235 0001/06 

54 PALIO WEEK ELX FLEX KUX - 9849 2008 DTR 970436017 295611 9BD17301A84229239 0002/97 

55 COMIL CAMPIONE LKR - 5889 2008 DTR 973028874 295613 9BM3821858B582861 0001/06 

56 SPRINTER LPG - 4974 2008 PUNF 984230165 295898 8AC9036728A990344 0001/06 

57 SPRINTER LKV - 1978 2008 DTR 124115470 500356 8AC9036729E004607 0001/06 

58 SPRINTER/FURGÃO KVA - 8405 2008 DTR 124114849 500354 8AC9036629E013378 0001/06 

59 SPRINTER/FURGÃO LKV - 2548 2008 DTR 124514456 500355 8AC9036629E006614 0033/93 

60 FORD/RANGER KUZ - 4280 2008 GBM 981640095 295890 8AFER13P38J183967 0033/93 

61 REB/JK CB KXV - 2818 2009   139700870   9A4CB08P191RB0476 0001/06 

62 FIAT/DOBLO ELX LKV - 7833 2009 PUNF 129830640 502126 9BD11930591059782 0037/17 

63 FIAT/UNO M. ECONOMY KNU - 6300 2009 SDC 129823643 502205 9BD15822A96246392 0001/06 

64 FIAT/UNO M. ECONOMY KVB - 4722 2009 DTR 129827932 502206 9BD15822A96246494 0001/06 

65 FIAT/UNO M. ECONOMY LKV - 7825 2009 DTR 129826081 502208 9BD15822A96254232 0001/06 

66 PALIO WEEKEND ELX LKV - 7835 2009 DIREITO 129831840 502209 9BD17301M94270843 0001/06 

67 PALIO WEEKEND ELX LRT - 2601 2009 DTR 129833355 502186 9BD17301M94269810 0001/06 

68 PALIO WEEKEND ELX LKV - 7805 2009 ODONTO 129815926 502207 9BD17301M94267839 0001/06 

69 VW/KOMBI PASS. STD LPI - 7573 2009 FURTADA 129821063 502204 9BWMF07X79P022994 0033/93 

70 FIAT/FIORINO FLEX KZE - 2215 2009/10 DTR 133975711 502783 9BD255049A8856340 0001/06 

71 FIAT/DOBLO ELX LPJ - 3472 2009 STI 135897262 502849 9BD11930591060376 0001/06 

72 FIAT/DOBLO ELX KVB - 9517 2009 PURO 143401394 505000 9BD11930591060789 0033/93 

73 VW/KOMBI PASS. STD LKW - 3390 2009 DTR 135350166 502847 9BWMF07X49P023147 0033/93 

74 MB/MICRO PIA LKW - 5461 2009 PURO 138825513 503056 9BM6882778B617079 0001/06 

75 MB/MICRO PIA KNU - 7959 2009 CAMPOS 138826080 503055 9BM6882778B617009 0001/06 

76 MB/ONIBUS COMIL KWL - 3074 2009 DTR 138825335 503057 9BM3821859B642373 0001/06 

77 SPRINTER/FURGÃO LPG - 4369 2008/09 DAN 983504814 297614 8AC9036629E002255 0001/06 

78 VW/KOMBI PASS. STD LPK - 4031 2009 PREUNI 151534667 505696 9BWMF07X99P024276 0033/93 

79 PALIO WEEKEND ELX LKZ - 5555 2009/10 PREUNI 168636026 508300 9BD17301MA4295305 0001/06 

80 FIAT/UNO M. ECONOMY KVD - 9930 2009/10 CAMPOS 172654998 509491 9BD15822AA375116 0001/06 

81 FORD/ECOSPOTR LPO - 2185 2009/10 IEAR 197850111 514073 9BFZE55H9A8579308 0001/06 

82 MMC/L200 KZK - 1483 2010   225467445   93XGNK740ACA69568 0001/06 

83 RENAULT/CLIO KRF - 2158 2010 GEOQ. 218724845 583609 8A1BBV05AL431211 0001/06 

84 MMC/L200 KRA - 4216 2010/11   272292311   93XGNK740BCA74082 0001/06 

85 FORD/ECOSPOTR KVF - 6707 2010/11 INFES 197849210 514074 9BFZE55H8B8582556 0001/06 

86 FORD/ECOSPOTR LPS - 6132 2010/11 DTR 261403737 523861 9BFZE65H4B8628728 0039/89 

87 FORD/ECOSPOTR KYJ - 7125 2010/11 DTR 259217018 523860 9BFZE65H4B8623903 0039/89 
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88 I/FORD RANGER XL KXT - 4989 2010/11 NEAMI 250935155 521760 8AFER13P2BJ348530 0037/17 

89 SPRINTER FURGÃO LLM - 6422 2010/11 DAN 327012838 527735 8AC903662BE037604 0004/59 

90 SPRINTER LPV - 8657 2010/11 DTR 327018240 527734 8AC903672BE042583 0001/06 

91 FORD/F4000 KXP - 5203 2010/11   257433317   9BFLF499XBB081087 0001/06 

92 FORD/F4000 KXP - 5205 2010/11   257434631   9BFLF4999BB081100 0001/06 

93 REB/LANA PEGASUS KVK-8270 2010/11   307434958   9A9PE0511BUDC3134 0001/06 

94 REB/FREE HOBBY KQS - 1882 2011   342201093   941AO561BBC000507 0033/93 

95 M/B - IDEALE ONIBUS LQH - 3285 2010/11 DTR 336915624 532329 9BM384078BB759399 0001/06 

96 M/B - IDEALE ONIBUS LQH - 3286 2010/11 DTR 336915810 532328 9BM384078BB759368 0001/06 

97 MB/SPRINTER KOB - 6916 2011 CAMPOS 342197096 536357 8AC903672BE48058 0001/06 

98 MMC/L200 KRK-3745 2011/12 GEOQ. 459335987   93XPNK740CCB84413 0001/06 

99 FIAT/DOBLO ESSCEN. LLN - 9731 2011/12 CAMPOS 342185519 536358 9BD119609C1083455 0001/06 

100 MB/COMIL ONIBUS LRH - 3584 2011/12 DTR 396757898 540370 9BM634011CB814301 0004/59 

101 MB/COMIL ONIBUS LQC - 1551 2011/12 DTR 396600530 540371 9BM634011CB814306 0004/59 

102 TOYOTA HILUX CD 4X4 KVO - 7681 2011/12 DTR 396576338 539853 8AJFR22G5C4554989 0037/17 

103 AGRALE/MASCARELO KOP - 2585 2011/12 DTR 405731175 540505 9BYC51A1ACC001512 0004/59 

104 AGRALE/MASCARELO LQC - 4972 2011/12 DTR 405799683 540504 9BYC51A1ACC001511 0004/59 

105 AGRALE/MASCARELO KOU – 5811 2011/12 DTR 462305082 544119 9BYC51A1ACC001651 0004/59 

106 AGRALE/MASCARELO LLR – 4587 2011/12 DTR 462305490 544120 9BYC51A1ACC001597 0004/59 

107 AGRALE/MASCARELO LQH – 8098 2011/12 DTR 461542013 544121 9BYC51A1ACC001578 0004/59 

108 AGRALE/MASCARELO KZF – 7374 2011/12 DTR 462305260 544122 9BYC51A1ACC001596 0004/59 

109 MB/SPRINTER 515CDI KXL - 7447 2012/13 DTR 549646132   8AC906657DE074138 0001/06 

110 FORD/CARGO LMF - 6091 2013 DTR 1049133932 554478 9BFVEADS6DBS39786 0001/06 

111 RENOUT/DUSTER LRD - 8374 2013/14 GAR 1000900395 562860 93YHSR2LAEJ211698 0039/89 

112 RENOUT/DUSTER LRX - 5696 2013/14 GAR 1000902029 562859 93YHSR2LAEJ211663 0039/89 

113 RENOUT/DUSTER LLZ - 7165 2013/14 GAR 1000899397 562861 93YHSR2LAEJ213184 0039/89 

114 RENOUT/DUSTER FNC - 0071 2013/14 DTR 593817060 562768 93YHSR6P5EJ896768 0004/59 

115 RENOUT/DUSTER FNC - 0072 2013/14 DTR 595307159 562767 93YHSR6P5EJ896758 0004/59 

116 VW/ONIBUS MPOLO TO LRN - 5595 2013/13 DTR 996121250 564160 9532G82W9DR331984 0004/59 

117 VW/ONIBUS MPOLO TO LRN - 5594 2013/13 DTR 995907927 564161 9532G82W7DR342448 0004/59 

118 MB/SPRINTER 515 CD LRN - 5596 2013/14 DTR 995906521 564162 8AC906657EE083797 0004/59 

119 MPOLO/VOLARE LQY - 7268 2013/14 DTR 597451907 564117 93PB68N36EC050460 0004/59 

120 MB/SPRINTER 515 CD KPU - 7217 2013/14 DTR 1007606832 565041 8AC906657EE091852 0004/59 

121 MB/SPRINTER 515 CD KPU - 7219 2013/14 DTR 1007608193 565042 8AC906657EE091854 0004/59 

122 MB/SPRINTER 515 CD KPU - 7216 2013/14 DTR 1007604430 565043 8AC906657EE091853 0004/59 

123 VW/ONIBUS MPOLO TO LMB - 7157 2013/13 DTR 1013110770 570012 9532G82W5DR355005 0004/59 

124 FIAT/DOBLO ATT LSF - 6182 2014 PUVR 1009956873 565035 9BD119707E1115699 0001/06 

125 FIAT/DOBLO ATT LRH - 9942  2014 PUVR 1009953750 565036 9BD119707E1115700 0001/06 

126 FIAT/DOBLO ATT KPZ - 9207 2014 GAR 1009955826 565037 9BD119707E1115709 0001/06 

127 MPOLO/VOLARE LRE - 3035 2014 DTR 1008680980 570011 93PB68N36EC052338 0004/59 

128 MPOLO/VOLARE LRE - 3036 2014 DTR 1008432315 570010 93PB68N36EC052337 0004/59 

129 RENAULT - DUSTER 2.0 D LRI - 1699 2014/15 DTR 1013473962 570009 93YHSR2LAFJ353990 0037/17 

130 

RENAULT - DUSTER 2.0 
 
 
 
 

 D LSZ - 6118 2014/15 IEAR 1024077940 570324 93YHSR2LAFJ517676 0037/17 
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131 RENAULT - DUSTER 2.0 D LRP - 9084 2014/15 MACAE 1030721260 573991 93YHSR2LAFJ654368 0039/89 

132 FIAT/DOBLO ATT KQT - 3731 2014/15 FAC. FARM. 1021068877 570043 9BD119707F1122591 0039/89 
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ANEXO IV – Pesquisa de Preços Praticados (do Termo de Referência) 
 

Gestão e Fornecimento de Combustíveis - Pesquisa de Preço     

              

UASG Pregão  Licitante Vencedor  Desconto Desconto Médio Taxa 

Taxa 

Média 

114607 42016 Benefício Certo 2,014% 

1,08% 

2,140% 

1,08% 

200370 62016 Benefício Certo 1,720% 1,61% 

160122 242016 Ticket Log 0,000% 0,000% 

425128 562016 Goldi Card 1,650% 1,650% 

393020 2182016 Saga News 0,000% 0,000% 

              

Manutenção de Veículos - Pesquisa de Preço       

              

UASG Pregão  Licitante Vencedor  Desconto Desconto Médio Taxa 

Taxa 

Média 

120015 212016 Link 0,000% 

0,14% 

0,000% 

0,53% 
380054 32016 Ticket Log 0,050% 0,000% 

200360 102016 Link 0,500% 2,120% 

393027 4432016 Vale Card 0,000% 0,0001% 

 
                                                                                                     


