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1.  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1.1 Contratação de empresa especial izada para prestação de serviços  SOB 

DEMANDA, de manutenção em caráter preventivo e corretivo de veículos 

leves da frota da Fundação PTI-BR, com fornecimento de peças e acessórios 

novos com as mesmas especificações técnicas e padrões de qual idade das 

peças de produção original/genuína (ABNT NBR 15296), em veículos 

automotores, abrangendo: Mecânica em Geral, Revisão Elétrica e Eletrônica, 

Arrefecimento, Refrigeração, Lanternagem, Funi laria, Borracharia, 

Vidraçaria, Capotaria, Estofaria, Tapeçaria, Pintura, Pneumático, 

Acessórios, Equipamentos Obrigatórios, Lubri ficação, Transporte por 

guincho/reboque, Al inhamento, Balanceamento, Cambagem, Troca de óleo e 

fi l tros, lubri ficação e outros  materiais/serviços necessários para o perfeito 

funcionamento dos veículos l istados no ANEXO I, e conforme condições, 

quantidades, exigências e estimativas estabelecidas nesse instrumento; 

 

1.2 Faz parte do objeto contratual, as horas e valores estimada via 

históricos de manutenções, conforme exposto no quadro abaixo:  

 

GRUPO 1 

Item Descrição 
Unid. de 

fornecimento 

Quantidade 

estimada 

Valor 

estimado 

Valor total 

estimado 

01 
Serviços de manutenção 

preventiva de veículos leves. 
Hora homem 350 R$  R$  

02 
Serviços de manutenção 

corretiva de veículos leves. 
Hora homem 350 R$  R$  

TOTAL GRUPO 1 R$ 

GRUPO 2 

Item Descrição 
Unid. de 

fornecimento 

Quant. 

estimada 

Valor estimado 

de peças 

Valor de 

desconto 

sobre as 

peças 

Valor total 

estimado 

1 

Reposição/ 

fornecimento de 

peças e 

acessórios de 

veículos leves. 

Desconto 01 R$ 125.000,00 % 
 

R$  

TOTAL GRUPO 1 + 2 R$  
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TABELA DE SERVIÇOS E PRODUTOS COM O VALOR FIXADOS CONTRATUALMENTE 

Item Descrição 
Quantidade 

Estimada 

Valor Unitário 

Estimado R$ 

01 
Fornecimento de baterias automotiva de 12V, de 50 à 60 
amperes, garantia mínima de 1 (um) ano. Marca de 
Referência: Moura, Similar ou Superior. 

38 R$ 

02 
Fornecimento de baterias automotiva de 12V, de 70 à 80 
amperes, garantia mínima de 1 (um) ano. Marca de 
Referência: Moura, Similar ou Superior. 

12 R$ 

03 Serviço de balanceamento; 76 R$ 

04 Serviço de conserto e vulcanização de pneu.  76 R$ 

05 Serviço de alinhamento; 76 R$ 

06 Serviço de conserto/reparo de pneu; 114 R$ 

07 Serviço de conserto de troca de pneu; 76 R$ 

08 Serviço de conserto de roda; 45 R$ 

09 Serviço de rodízio de rodas + balanceamento; 45 R$ 

10 Diagnóstico Scanner; 60            R$ 

11 Serviços de Guincho/Reboque em Foz do Iguaçu-PR; 100            R$ 

 

1.3 O percentual de desconto deverá ser apresentado com, no máximo, duas 

casas decimais.  

 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Necessidade de manter os veículos da Fundação PTI –  BR em condições 

de pleno funcionamento, segurança  e em perfeito estado de conservação.  

 

2.2 O critério de julgamento das propostas uti l izado, justi fica -se pelo fato 

de não ser possível a definição tabelada dos valores de cada serviço, sendo, 

portanto, necessário o julgamento pelo maior percentual de desconto, a ser 

apl icado sobre o valor das peças a serem fornecidas e o menor valor 

proposto para mão de obra.  

 

2.3 Justi ficativa do agrupamento:  
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2.3.1 O agrupamento se encontra necessário para que os i tens sejam 

uniformizados e adjudicados à uma única empresa, em busca da 

eficiência e qual idade na fiscal ização e no gerenciamento da 

contratação do objeto, bem como da responsabi l idade da garantia 

técnica dos serviços.  

 
2.3.2 Os itens agrupados possuem mesma natureza, guardam relação 

entre si , mantém natureza interdependente para a final ização completa 

da manutenção.  

 

2.4 Benefícios Diretos e Indiretos:  

 

2.4.1 Benefício di reto: garantia de elevado índice de disponibi l idade da 

frota de veículos, uma vez que haverá agi l idade na solução dos defeitos 

apresentados pelos veículos em questão.  

 

2.4.2 Benefícios indiretos: conservação dos veículos, resultando em 

segurança e conforto aos usuários e motoristas.  

 

3.  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM 

EXECUTADOS 

3.1.1 A manutenção preventiva compreende todos os serviços 

suficiente e necessários para manter os veículos em perfeitas condições 

de uso, nos aspectos: revisão do sistema de transmissão, sistema de 

direção, sistema de freios, do motor, do sistema de suspensão e  outros.  

 

3.1.2 Manutenção corretiva compreende todos os serviços executáveis 

para correções aleatórias resultantes do desgaste ou deficiência de 

operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacional idade do 

veículo, além de preservar a segurança de  pessoas e materiais.  

 

Mecânica Geral  

Consiste em serviços de mecânica em motor, reti fica, 

caixa de câmbio, carburação e/ou bomba injetora e 

refi l , injeção, velas,  bomba e bicos injetores, sistema 

de freios e embreagem e todos os  outros serviços 

afins.  

Lanternagem e 

Funi laria 

Consiste em serviços de troca ou conserto de lataria, 

assoalhos, para-choques, carrocerias, solda em geral 

e todos os outros serviços afins.  

Pintura e Estufa 

Consiste em serviços de pintura automotiva externa e 

interna, com pol imento, cristal ização, enceramento e 

faixa de identi ficação dos veículos e equipamentos, 

com secagem rápida e todos os outros serviços afins.  

Sistema 

Elétrico/eletrônico 

Consiste no serviço de substituição ou conserto de 

partes elétricas dos veículos e equipamentos como 
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faróis, lâmpadas, condutores, comandos, setas,  vidros 

elétricos, l impadores de para-brisa, do comutador de 

ignição, do sistema de acionamento dos vidros e 

travas elétricas, do módulo de comando e outros, e 

todos os outros serviços afins.  

Sistema 

Hidrául ico 

Consiste em serviços de substituição ou conserto nos 

sistemas hidrául icos dos veículos e equipamentos 

(freios, direção e outros), e todos os outros servi ços 

afins. 

Borracharia 

completa 

Consiste em consertos e serviços em geral, apl icação 

de remendos em pneus com e sem câmara de ar, 

recapagem, vulcanização, troca de pneus, de câmaras 

de ar, colocação de rodas, calotas, desempeno e 

recuperação de rodas de ferro ou de l iga leve, bicos e 

todos os outros serviços a fins.  

Balanceamento, 

Al inhamento, 

Cambagem e 

Cáster 

Consiste em serviços de regulagem, simples e 

computadorizadas, do sistema de rodagem do veículo 

e equipamentos, e todos os outros serviços afins,  além 

do fornecimento de materiais relativos aos serviços, 

como pneus, bicos e câmaras.  

Instalação de 

acessórios 

Consiste nos serviços de conserto e instalação de 

equipamentos e acessórios de som, imagem e outros 

serviços a afins.  

Suspensão 

Consiste nos serviços de substituição e ou conserto de 

amortecedores, estabi l izadores, borrachas, calços, 

balanças, molas, pivô, barras de direção e todos os 

outros serviços afins.  

Vidraçaria 

Consiste nos serviços de substituição dos vidros 

frontal, traseiro e lateral , retrovisores, borrachas dos 

vidros e portas, pol imento do para-brisa e faróis, 

instalação e reti rada de pel ículas de controle solar 

(insulfi lm) e todos os outros serviços afins.  

Ar Condicionado 

Consiste nos serviços de reparo do sistema de 

resfriamento do ar do interior do veículo e 

equipamentos, inclusive troca de gás, de elemento 

fi l trante, conserto e substituição do compressor, 

higienização, troca de componentes eletrônicos e 

todos os outros serviços afins.  

Arrefecimento 

Substituição do fluido juntamente com seu aditivo na 

proporção correta, substituição de peças ou 

componentes, reparos em peças ou componentes, 

regulagens, inspeção geral e correção de mecanismos 

constituintes do sistema de arrefecimento. Em: fluido 

de arrefecimento, aditivo para l íquido de 

arrefecimento, radiados, reservatório de expansão, 

bomba de água, correia da bomba de água, válvula 

termostática, corpo de válvula termostática, 

mangotes e mangueiras, sensor de temperatura, 
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eletro venti lador, abraçadeiras e outros que se 

fizerem necessários. 

Lubri ficação, 

fi l tros e fluídos 

Consiste nos serviços de fornecimento e troca de óleo 

do motor, da caixa de câmbio, do diferencial  e da 

direção hidrául ica com substituição dos fi l tros de óleo, 

combustível, além dos fluídos de freio e 

arrefecimento, e todos os outros serviços e materiais 

afins. 

Sistema de freio 

Consiste nos serviços regulagem de freio, veri ficação 

do desgaste de pasti lhas, das lonas, dos discos, dos 

tambores, do nível do fluído de freio, e substituição, 

se necessário, veri f icação do servo-freio, das cuícas 

de freio, do ci l indro mestre e auxi l iares, do freio de 

estacionamento (cabos, pedais, alavancas), das 

válvulas pneumáticas, entre outros serviços, e todos 

os outros serviços e materiais afins.  

Serviços de 

guincho/reboque 

Consiste nos serviços de Socorro mecânico, por 

intermédio de guinchos, plataformas, capazes de 

atender todas as marcas e modelos de veículos, 

geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários, 

pertencentes à frota de  veículos leves da Fundação 

PTI-BR, dentro do perímetro urbano de Foz do Iguaçu, 

deve ser considerado o valor unitário do translado 

real izado, e todos os outros serviços e materiais afins.  

Outros 

Outros serviços constantes no manual dos veículos ou 

equipamentos necessários, ou por orientação da 

CONTRATANTE, desde que a natureza esteja 

contemplada no objeto da contratação.  

 

3.1.3 A substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios e outros só 

poderão ocorrer após a aprovação do fiscal do contrato mediante a emissão da 

“ORDEM DE SERVIÇO - OS”. 

 
3.1.4 Mediante a necessidade de real ização de algum serviço, a 

ISS.DAF, por meio do Central de Veículos, encaminhará  à empresa 

contratada uma “SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO”  (Anexo III),  onde 

conste as necessidades, a inoperância, os motivos de sua 

ineficiência ou quaisquer defeitos que impl iquem risco de segurança ou 

que comprometam o funcionamento do veículo defeituoso.  O 

documento deverá ser numerado, impresso ou eletrônico, e 

encaminhado à empresa contratada.  O mesmo deverá conter, placa, 

marca, modelo, ano de fabricação, ano modelo, qui lometragem atual,  

serviço a ser real izado no caso de manutenção preventiva ou problema 

apresentado no caso de manutenção corretiva, identi ficação do 

sol ici tante com sua assinatura, se impresso;   

 

3.1.5 Apresentação/fornecimento de orçamento prévio dos materiais,  

os quais devem atender as condições acima , contendo o número da 
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“sol ici tação de orçamento” , a identi ficação do contrato e os dados do 

veículo, a qui lometragem de chegada do veículo nas dependências da 

empresa, os códigos, especificações, classi ficação das peças(original 

ou genuíno), marcas das peças e os valores unitários (sem e com 

desconto) e totais (com desconto) das peças , elaborado pela empresa 

contratada e encaminhado à Central de Veículos para 

val idação/autorização;  

 

3.1.6 Caso o fiscal do contrato, não concorde com os preços orçados, 

poderá providenciar novos orçamentos para renegociação com a 

Contratada, não sendo admitida a compra no valo r acima do preço 

médio de mercado. A aceite/rejeição de orçamente é o ato expresso do 

Gestor do Contrato, ou substituto eventual, de aceitar ou rejeitar o 

valor do orçamento prévio proposto pela contratada;  

 

3.1.7 A nota fiscal dos serviços será emitida mensalmente, mediante 

apresentação dos orçamentos e ordens de serviços, e após executada 

as referidas atividades.  

 
3.1.8 Caberá a Contratante o deslocamento dos veículos até a sede da 

Contratada, para execução dos serviços, e onde será confeccionado um 

documento denominado “Check-List” (ANEXO IV), que deverá ser 

preenchido pela CONTRATADA e CONTRATANTE, assim que o veículo der 

entrada na oficina, onde constará, o estado de entrada do veículo, bem 

como: arranhões, amassados, acessórios faltando, quebrados ou 

defeituosos, nível de combustível, i tens obrigatórios e de segurança 

(pneus step, chave de roda, macaco, triângulo), contendo ainda o nome 

e assinatura das partes. Este documento deverá ser con ferido na saída 

do veículo para garantir que todos os i tens da entrada estão presentes 

na saída do veículo.  

 

3.1.9 A Contratada terá 48 horas, para apontar a necessidade de 

manutenção e o orçamento, e somente após autorizada pela 

Contratante, poderá executar os serviços. 

 

3.1.10 Fica estabelecido o uso da tabela FIPE para consulta do valor de 

mercado dos veículos a serem consertados.  

 

3.2 DAS CONTRATAÇÕES 

3.2.1 A CONTRATADA atuará mediante convocação e em razão das 

necessidades demandadas da Fundação PTI - BR. 

 

3.2.2 A prestação do serviço será autorizado após a emissão pela 

Fundação PTI - BR do documento “Ordem de Serviço (OS)” (ANEXO V) 

com base na CONTRATO, e devidamente aprovada pelo representante 

da Fundação PTI - BR e com rubrica ou assinatura digi tal  do 

representante da CONTRATADA.  
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3.2.3 Em função das necessidades da Fundação PTI - BR, a Ordem de 

Serviço (OS) poderá ser encaminhada por meio eletrônico à 

CONTRATADA, devidamente assinada pelo gestor  ou fiscal , com a 

devida confirmação de recebimento, devendo a CONTRATADA remeter 

a via física assinada.  
 

3.2.4 A Ordem de Serviço (OS) deverá conter:  
 

  Identi ficação do serviço;  

  Quantidade; 

  Data de Sol ici tação;  

  Local da execução do serviço;  

  Prazo de execução do serviço;  

  Responsável pela solici tação (Fundação  PTI - BR); 

  Outros detalhamentos e características técnicas, a critério da   

Fundação PTI - BR. 

 

3.2.5 A rubrica do representante da CONTRATADA configura 

recebimento e aceitação das instruções expressas na Ordem de Serviço 

(OS) e em seus anexos. 

 

3.2.5.1 Não serão permitidas substituições dos produtos 

ofertados, quer em função de outra especificação, outras marcas, 

etc. 
 

3.2.5.2 Todos os materiais deverão ser inspecionados e aprovados 

pela   fiscal ização da Fundação PTI - BR antes da uti l ização dos 

mesmos. 
 

3.2.6 Os recursos financeiros para pagamento das despesas 

decorrentes das contratações, via Ordem de Serviço (OS), correrão à 

conta do centro de custos e natureza orçamentária da área ou projeto 

sol ici tante e consignadas para esta atividade.  

 

3.2.7 Os serviços somente poderão ser executados após a aplicação dos 

seguintes procedimentos:  

 

3.2.7.1 A ISS.DAF, via Central de Veículos emitirá a “Sol ici tação 

de orçamento”, à contratada; 

 

3.2.7.2  A Contratada encaminhará o orçamento prévio à Central  

de Veículos, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, para 

manutenção preventiva e de 24 (vinte quatro horas) para 

manutenção corretiva, após a sol ici tação do orçamento;  

 

3.2.7.3 O quantitativo de homem/hora deverá estar em 

conformidade como Tempo Padrão de Reparos (Tempário), para os 

serviços de mão de obra.  
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3.2.7.4 Em uma sequência de operações obrigatórias e de mesma 

natureza, para efeito de definição do TOTAL de horas trabalhadas, 

o tempo da operação PRINCIPAL, absorve o tempo das operações 

acessórias, ou seja, não serão computados os tempos de serviços 

menores, quando for executado um serviço maior que englobe os 

serviços menores.  

 
3.2.7.5 Em último caso, quando da impossibi l idade definitiva da 

comprovação dos serviços, caberá à empresa contratada junto à 

equipe técnica da contratante chegar a um comum acordo quanto 

aos valores referentes à execução dos serviços e/ ou fornecimento 

de peças, baseando-se nos valores prat icados no mercado.  

 
3.2.7.6 Nos casos de serviços especial izados, executados em 

TEMPO REAL(TR), quando mostrados economicamente mais 

vantajosos do que a substituição completa do componente ou 

sistema avariado, poderão ser executados, desde que devidamente 

comprovados a eficiência e a qual idade dos serviços. Para estes 

casos, a contratada emitirá, obrigatoriamente, ao término de cada 

serviço, uma declaração à contratante, concedendo as mesmas 

garantias e prerrogativas de um serviço de instalação de novo 

componente. 

 

3.2.7.7 As peças e suas quantidades, bem como o número de horas 

e serviços a serem executados, deverão corresponder ao 

efetivamente necessário para a real ização da respectiva 

manutenção do veículo, devendo a Contratada se abster de propor 

peças, serviços e horas em desacordo com o realmente empregado 

em cada caso concreto.  

 
3.2.7.8 De posse do Orçamento Prévio encaminhado pela 

Contratada, a Contratante deverá anal isar os i tens do orçamento, 

conferindo os serviços descritos, as peças apresentadas e os 

descontos apl icados, e se necessário, comunicar  à Contratada a 

necessidade de ajuste no orçamento.  

 

3.2.7.9  A Contratada disponibi l izará todas as informações ou 

ferramentas necessárias à comprovação da legitimidade dos 

orçamentos apresentados e a critério da Contratante, todos os 

documentos apresentados poderão ser di l igenciados quanto à 

veracidade das informações e compatibi l idade dos valores.  

 
3.2.7.10   Contratante emitirá Ordem de Serviço (OS) Autorizando 

a execução do referido serviço. Cada autorização de serviço deverá 

referir-se a apenas um veículo.  

 
3.2.7.11    Os prazos para execução das manutenções/reparos 

necessários nos veículos,  nacionais ou importados, devem ser 
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estabelecidos de comum acordo com a Contratada, levando -se em 

consideração o grau de avaria nos mesmos, porém os serviços de 

pequena monta (manutenções preventivas) deverão ser efetuados 

sempre dentro de um prazo estimado no Item 6.3, sem prejuízo 

dos serviços de maior durabi l idade, desde que previamente 

informados ao Gestor do Contrato.  

 
3.2.7.12     Os serviços deverão ser executados de maneira que 

mantenham os veículos em condições de perfeito e ininterrupto 

funcionamento, mediante assistência técnica e serviços de 

manutenção preventiva e corretiva de defeitos e veri ficações que 

se fizerem necessárias,  efetuando-se o conserto bem como outros 

serviços recomendados para uma correção adequada.  

 

 
3.3 MANUTENÇÃO CORRETIVA: 

 
3.3.1 Serão real izadas manutenções corretivas sempre que houver 

necessidade de reparos aos defeitos imprevistos, ocorridos 

acidentalmente ou não, nos casos de quebra de componentes, 

desgastes prematuros, sinistros e outros, independente da real ização 

de manutenção preventiva e sempre que sol ici tado pela Contratante.  

 
3.3.2 As manutenções corretivas deverão ser atendidas prontamente 

quando sol ici tadas,  observando o prazo máximo estipulado neste 

Termo de Referência para este caso.  

 

3.3.3 Poderão ser trocadas todas as peças que compõem os veículos, 

considerados recuperáveis, inclusive peças dos acessórios, desde que 

o somatório de todos os orçamentos de cada veículo, efetuados no 

exercício, não ultrapasse a importância de 50% (cinquenta por cento) 

do valor de mercado dos veículos. 

 

3.3.4 Fica estabelecido o uso da tabela FIPE, ou outra, quando esta não 

fornecer informações de valor de mercado um determinado veículo para 

consulta do valor de mercado dos veículos a serem consertados.  

 

3.3.5 A CONTRATADA fica incumbida de prestar todas as informações 

sobre o serviço realizado, sobre peças e acessórios adquiridos, bem 

como elaborar laudo das peças  substituídas quando sol ici tado pela 

Contratante. Essas informações deverão ser repassadas à fiscal ização 

do Contrato sempre que sol ici tada, bem como cópias dos documentos 

fiscais de compra de peças e acessórios que tenham sido efetivamente 

empregados nos veículos da frota do PTI-BR. 

 

3.3.6 A Contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato, ou 

substituto eventual, as peças e acessórios que forem substituídos por 

ocasião dos reparos, bem como as embalagens das peças e acessórios 
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adquiridos. Fica a critério exclusivo da fiscal ização do contrato de 

encarregar a Contratada de providenciar o descarte dos mesmos.  

 

3.3.7 Os veículos da CONTRATANTE só poderão ser testados, num raio 

de até 05 km do local onde está sendo executado o serviço , quando for 

necessário. 

 

3.3.8 A Contratada, após a real ização de cada serviço, deverá 

apresentar a Nota Fiscal  correspondente à Contratante, na qual deverá 

estar registrado o correspondente número da Ordem de Serviço e 

outros dados definidos neste Termo de Referência e pela Contratante. 

Junto à Nota Fiscal deverá estar incluso os seguintes documentos:  

 

a) Cópia da Ordem de Serviço;  

b) Cópia da correspondente Sol ici tação de Orçamento;  

c) Comprovação do valor das peças e acessórios substituídos sem 

o desconto; 

d) Cópia do correspondente Orçamento da Contratada ; 

 
3.3.9 Caso a Contratada indique que houve peça ou acessório 

procedente de país estrangeiro, a contratada deverá apresentar como 

condição obrigatória para o recebimento, a l icença e a documentação 

aduaneira de l iberação da importação, junto com a nota fiscal.  

 

3.3.10 A critério da Contratante, o Contratado deverá fornecer 

peças/acessórios para eventuais reparos de pequena e/ou grande 

monta a serem real izados por pessoal  próprio e nas próprias instalações 

do a Fundação PTI-BR, sem contratação de mão de obra.  

 

3.3.11 Neste procedimento, o fornecedor se obriga a apl icar o mesmo 

desconto percentual constante da proposta vencedora, sob os mesmos 

parâmetros estipulados neste termo e a entregar o objeto no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento do Pedido de 

Compras. 

 

3.3.12 Se a Contratada não puder fornecer o quantitativo total  

requisitado, esta deverá comunicar o fato à  CONTRATANTE, por escrito, 

no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas a contar do recebimento 

da Ordem de Serviço ou Pedido de Compras. 

 

3.3.13 Os serviços executados em desconformidade com o especificado 

deverão ser corrigidos num prazo máximo de 3 (três) dias úteis. Caso 

não seja possível, serão rejeitados, com a apl icação das sanções 

administrativas e/ou legais cabíveis.  

 

3.3.14 Só será admitida a oferta de pi lhas e baterias cuja composição 

respeite os l imites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos 

na Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, para cada tipo de 

produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado po r 
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laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrução 

Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012 e legislação correlata.  

 

3.3.15 A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o serviço conforme este 

Termo de Referência, não se admitindo quaisquer modificações sem a 

prévia autorização da CONTRATANTE. 

 

3.3.16 A CONTRATADA deverá responsabi l izar-se por quaisquer danos 

ou prejuízos causados a Fundação PTI-BR, em decorrência da execução 

do serviço, incluindo-se,  também, os danos causados a terceiros, a 

que tí tulo for. 

 

3.3.17 A responsabil idade da CONTRATADA, decorrente do presente 

instrumento, estará vinculada ao que dispõe a lei  nº 8.078, de 11/09/90 

(Código de Proteção de Defesa do Consumidor).  

 

3.3.18 A empresa vencedora deverá apresentar sua proposta de preços 

conforme modelo em anexo e contendo o endereço e telefone do 

estabelecimento sediado na cidade de Foz do Iguaçu/PR, durante o 

processo de habi l i tação.  

 

 
3.4 AS DEMANDAS TERÃO COMO BASE AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICA: 

 
3.4.1 Os serviços sob demanda serão coordenados pela  ISS.DAF, via 

Central de Veículos, situado na Fundação Parque Tecnológico Itaipu –  

BR, CNPJ 07.769.688/0001-18, com natureza jurídica de entidade 

privada sem fins lucrativos, inscrição Municipal 36.687, Não 

Contribuinte de ICMS, situada na Avenida Tancredo Neves nº 6731, CEP 

85.867-900 –  Bairro Itaipu –  Foz do Iguaçu-PR. 

 
3.4.2 Os serviços descritos neste Termo de Referência deverão ser 

executados nos veículos da frota pertencente a frota de veículos da 

Fundação Parque Tecnológico Itaipu –  BR, conforme Anexo I deste 

Termo de Referência.  

 
3.4.3 A Contratada poderá ser acionada de segunda a sexta -feira, das 

08:00 horas às 16:00 horas, para prestar os serviços de manutenção 

preventiva e corretiva.  

 
8.1.5. O serviço ou conjunto de serviços serão considerados como 

concluídos quando o Fiscal  do Contrato, ou o substituto eventual,  

comprovar as suas efetivas execuções, de acordo com o estabelecido 

no orçamento autorizado a ser  executado. 

 
3.4.6 A Contratada deverá garantir os serviços, as peças e acessórios 

por prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados a partir da conclusão 

e recebimento pelo Fiscal do Contrato, ou pelo substituto eventual.  
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3.4.7 A Contratada deverá atender a garantia do fabricante das peças 

e/ou acessórios fornecidos, contados a partir do recebimento pelo 

Fiscal do Contrato, ou pelo  substituto eventual.  

 

3.4.8 O Fiscal do Contrato, ou substituto eventual real izará, se for o 

caso, a prova de rua, junto com um funcionário da contratada e 

aprovará ou rejeitará o serviço, neste último caso,  acompanhará a 

correção dos problemas apresentados até a sua solução completa.  

 
3.4.9 A Contratada deverá atender prontamente a todos os chamados 

que venha a receber do Fiscal ou Gestor do Contrato no prazo máximo 

de quatro horas, contados do registro da  sol ici tação dos serviços, 

quando da ocorrência de panes imprevisíveis, excetuando-se as 

revisões de caráter preventivo, que obedecerão à escala de 

periodicidade a ser definida entre as partes. 

 
3.4.10 A Contratante se reserva o direito de, a qualquer tempo, 

sol ici tar a substituição de prepostos da Contratada, uma vez 

constatando o não preenchimento das condições exigidas  para 

assistência a ser prestada, ou que se conduzam de modo inconveniente 

ou incompatível  com o decoro e a função a qual lhe foi  cometida . 

 
3.4.11 A contratada deverá estar ciente de que quaisquer 

entendimentos com o fiscal ou  gestor do contrato serão fei tos sempre 

por escrito, não sendo consideradas quaisquer  alegações com 

fundamento em ordem ou declarações verbais.  

 
3.4.12 A frota atual de veículos poderá sofrer alterações em caso de 

novas aquisições,  doações e/ou al ienações, devendo neste caso a 

contratante informar a contratada de tal  fato,  indagando-a quanto à 

possibi l idade de incorporação ao contrato, mediante confecção de 

termo aditivo ao aposti lamento. 

 
3.4.13 A emissão da Ordem de Serviço ou Pedido de Compras, ou 

instrumento equivalente está condicionada à  veri ficação da 

regularidade da habi l i tação da CONTRATADA, conforme certidões 

negativas de débitos atual izada. 

 
3.4.14 Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do  

pedido. 

 
3.4.15 A contratada deve seguir todas as normas e recomendações 

vigentes no âmbito federal,  estadual e municipal para empresas que 

produzam resíduos sól idos. 

 
3.4.16 A contratada deverá adotar as seguintes práticas de 

sustentabi l idade na execução dos serviços, na forma dos artigos 5º e 
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6° da IN 01 da SLTI do MPOG, de 19 de janeiro de  2010, conforme 

descrito abaixo: 

 
I – Sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 

certi ficação do Inst ituto Nacional de Metrologia, Normal ização e 

Qual idade Industrial  – INMETRO como produtos sustentáveis ou de 

menor impacto ambiental em relação aos seus  simi lares. 

 
II –  Os bens devem ser,  preferencialmente, acondicionados em 

embalagem individual  adequada, com o menor volume possível, 

que uti l ize materiais recicláveis, de forma a  garantir a máxima 

proteção durante o transporte e o armazenamento; 

 
III –  Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que 

se fizerem necessários, para a execução de serviços; 

 
IV – A contratada deverá real izar o tratamento dos pneus trocados 

ou a destinação ambientalmente adequada no caso de pneus 

inservíveis, encaminhados pela cont ratante e/ou oriundos de 

serviços de manutenção. Os pneumáticos quando  dispostos 

inadequadamente constituem passivo ambiental, que pode resultar 

em sério risco ao meio ambiente e à saúde públ ica. Para tal, as 

ações a serem tomadas pela contratada deverão ser bal izadas, 

conforme as especif icações da Resolução CONAMA nº 258, de 26 

de agosto de 1999 – Dispõe sobre pneumáticos inservíveis 

abandonados ou dispostos inadequadamente e da Resolução 

CONAMA Nº 416, de 30 de setembro 2009 - Dispõe sobre a 

prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis 

e sua destinação ambientalmente adequada. 

 
V - Conforme a NBR 10.004, o óleo lubri ficante usado ou 

contaminado é classi ficado como resíduo perigoso (Classe I), visto 

que apresenta toxicidade. Para tanto, nos serviços de manutenção 

prestados pela Contratada, que façam manuseio com óleo,  bem 

como, os resíduos oriundos desses serviços: embalagem do óleo 

lubri ficante, fi l tro de óleo, estopas usadas na l impeza das peças, 

entre outros, deverão ter um descarte ambientalmente correto. 

Assim sendo, a contratada será responsável por fazer  a dest inação 

adequada destes resíduos, conforme estabelecido na Resolução  

CONAMA 362, de 23 de junho de 2005 – Dispõe sobre o 

recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubri fi cante usado 

ou contaminado. 

 
 

4. ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1 Os serviços serão recebidos, provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscal ização do 

instrumento contratual, para efeito de posterior veri ficação de sua 
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conformidade com as especificações constantes nes te termo de referência e 

na proposta. 

 

4.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste termo de referência e na 

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a 

contar da noti ficação da CONTRATADA, as suas custas, sem prejuízo da 

apl icação das penal idades.  

 

4.3 Os serviços serão recebidos, definitivamente, no prazo de 15 (quinze) 

dias corridos, contados do recebimento provisório, após a veri ficação da 

qual idade e quantidade do material  e consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado. 

 

4.4 Na hipótese de a veri ficação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar -se-á como real izada, 

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

 

4.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui  a 

responsabi l idade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução do instrumento contratual.  
 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA  

 

5.1 A qual i ficação técnica da empresa deverá ser comprovada mediante a 

apresentação de, pelo menos, 1 (um)  Atestado de Capacidade Técnica , 

compatível com o objeto deste Termo de Referência, comprovando que a 

CONTRATADA prestou serviço de descrito no Objeto des sa contratação, 

fornecido por pessoa jurídica de Direito Públ ico ou Privado.  

 

5.2 O atestado deverá conter as seguintes informações:  

 

a. Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;  

b. Endereço completo;  

c. Manifestação acerca da qual idade da prestação  dos serviços; e 

d. Identi ficação do responsável pela emissão do atestado, com 

nome, função e telefone para a sol ici tação de informações adicionais 

de interesse da Comissão de Julgamento.  

 

 

6. LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

6.1 O serviço deverá ser executado nas dependências da CONTRATADA.  

 

6.2 Devido à natureza da contratação e a forma de operação dos serviços, 

será necessário que a contratada para prestação dos serviços possua sede 

ou fi l ial  no município de Foz do Iguaçu/PR, tendo em vista que o 

deslocamento dos veículos para outro município geraria perda de 

economicidade. 
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6.3 O prazo de execução dos serviços é de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da emissão do pedido de compras ou documento equivalente que o 

substitua, podendo ser prorrogado esse prazo mediante comunicado a área 

sol ici tante. 

 

6.4 Os prazos poderão ser repactuados para mais ou para menos, a depender 

da complexidade dos serviços que serão executados.  

 

6.5 Todas as despesas com a execução dos serviços (tais como: mão de 

obra, transporte, al imentação, entrega, encargos, impostos de qualquer 

natureza), incidentes sobre o objeto do presente, são de inteira 

responsabi l idade e risco da empresa CONTRATADA.  

 

6.6 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da CONTRATADA e a Fundação PTI–BR, vedando-se qualquer 

relação entre estes que caracterize pessoal idade e subordinação direta.  

 

7. FORMA DE PAGAMENTO 

 

7.1 O pagamento será efetuado de acordo com o padrão da Fundação PTI, 

em até 15 (quinze) dias corridos  a contar do recebimento da nota fiscal  

referente às Ordens de Serviço executadas e aprovadas durante o mês , ou 

conforme negociação com a Contratada.  

 

7.2 A CONTRATADA deverá encaminhar todos os documentos fiscais 

eletrônicos para o e-mai l: nfeletronica@pti.org.br e as Notas Fiscais 

manuais devem ser entregues para a área de recebimento.  

 

7.3 Nos documentos fiscais, deverão constar: o número da ordem de serviço 

ou pedido de compras, a descrição detalhada dos serviços prestados, e o 

destaque das retenções de tributos (quando apl icáveis).  

 

7.4 A CONTRATADA deverá emitir notas fiscais/faturas, uma detalhada e 

discriminando o valor total  por tipo de produto adquirido e outra com o valor 

total  por tipo de produto adquirido e outra com o valor dos serviços 

prestados no período.  

 

7.5 A CONTRATANTE não se obriga a efetuar pagamentos de eventuais notas 

fiscais emitidas em descordo, pagando apenas o valor correspondente aos 

serviços aprovados e comprovadamente executados e aceitos pelo mesmo, 

sendo comunicado a CONTRATADA o cancelamento ou a substituição do 

documento fiscal.  

 

7.6 O pagamento está condicionado ao aceite do documento fiscal, que 

consiste na val idação dos dados cadastrais, compatibi l idade da Classi ficação 

Nacional  de Atividade Econômica (CNAE) com o objeto adquirido, e Natureza 

de operação de Código Fiscal de Operações de Prestações (CFOP).  
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7.7 A Nota quando houver, somente poderá ser emitida após a e fetivação 

da prestação de serviços, bem como a aprovação por parte da Fundação PTI 

– BR, do(s) seguintes(s) documento(s):  

 

I - “Cópia das Ordens de Serviços ocorridos, e final izadas”,  emitido 

pela Fundação PTI –BR; 

  

II - “Pedido de Compras” emitido pela Fundação PTI-BR; 

  

III - Correspondência com a sol ici tação do respectivo pagamento 

relacionadas aos serviços executados; 

  

7.8 Os documentos fiscais deverão ser preenchidos em nome da Fundação 

Parque Tecnológico Itaipu –  BR, CNPJ 07.769.688/0001-18, com natureza 

jurídica de entidade privada sem fins lucrativos, inscrição Municipal 36.687, 

Não Contribuinte de ICMS, situada na Avenida Tancredo Neves nº 6731, CEP 

85.867-900 –  Bairro Itaipu –  Foz do Iguaçu-PR. 

 

7.9 Todos os documentos fiscais eletrônicos devem ser enviados para o e -

mai l: nfeletronica@pti.org.br e as Notas Fiscais manuais devem ser 

entregues para a área de recebimento.  

 

7.10 Nos documentos fiscais, deverão constar: o número do pedido de 

compras, número do convênio (quando apl icável), a descrição detalhada dos 

serviços prestados, o local da prestação dos serviços (quando ocorrer fora 

do município de Foz do Iguaçu – PR) e o destaque das retenções de tributos 

(quando apl icáveis).  

 

7.11 CONTRATADA, quando da formal ização de sua Proposta Comercial , 

assumirá a responsabi l idade de fazê-la com inclusão de todas as obrigações 

e encargos, ou seja, todos os custos incidentes para a consecução do objeto 

contratado, não podendo ser atribuída à Fundação PTI – BR nenhuma 

despesa adicional, a qualquer tí tulo.  

 

8. DO VALOR A SER PAGO 

 

8.1 O valor a ser pago (VP) pelo serviço será calculado da seguinte forma:  

 

H.mo: número de horas necessárias à execução da manutenção, 

conforme item 1.2; 

 

V.mo: valor da mão de obra cotada na proposta vencedora; 

 

V.pç: valor das peças, conforme estipulado no item 1.2; 

 

D: percentual de desconto apl icado sobre o valor das peças.  
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VP= (H.mo X V.mo) + [V.pç –  (V.pç X D)] 

 

9. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA E EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

9.1 Custo da mão de obra e do fornecimento de peças 

 

9.1.1 O custo da mão de obra/ hora do serviço especificado deverá ser 

calculado tendo como base as informações oriundas de um dos subitens 

abaixo mencionados: 

 

  Catálogo eletrônico de códigos e tabelas de tempo (tempo 

padrão de mão de obra) para execução de cada serviço e reparo 

do fabricante do veículo, caso a concessionária disponibi l ize, ou;  

 

  Tabela tempária, sendo ela Tabela de tempo de serviços padrão 

ou através de um sistema próprio (da Contratada), que forneça o 

tempo padrão para a execução do serviço previsto no orçamento.  

 

9.1.2 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos de 

l inha/categoria leve, com fornecimento de peças e acessórios originais 

serão executados nos veículos descritos no Anexo I, conforme 

discriminado abaixo: 

 

9.1.2.1 O levantamento da Tabela Oficial  de Preços de Peças e 

Acessórios Novos e  genuínos e do Tempo Padrão de Reparos 

(Tempária), deverá ser real izada mediante a uti l ização de um dos 

seguintes parâmetros, observada a ordem de preferência: 

 

  Tabela oficial  de preços da Rede autorizada do 

fabricante/montadora.  

 

  Sistema Informatizado de Preços de Peças e Acessórios 

com as mesmas especificações técnicas e padrões de 

qual idade das peças de produção original / genuína, conforme 

estabelecido na ABNT NBR 15296 (AUDATEX, CESVI ORION, 

CILIA ou simi lar) juntamente com um Sistema de 

Gerenciamento de Tempo de Reparos que proporciona o 

TEMPARIO, o qual servirá de referência para mensurar a 

despesas com os serviços real izados (Sistema TEMPÁRIO,  

SINDIREPA, ou simi lar).  

 

9.1.3 Se a Contratada, uti l izar somente o catálogo eletrônico de 

códigos e tabelas de tempo do Fabricante, a contratada deverá fornecer 

uma cópia de uma destas tabelas com a comprovação dos valores 

praticados na data da emissão da OS, não podendo ser aceito qualquer 

serviço cujo tempo estipulado de mão de obra/ hora apresentado seja 

superior a tabela de referência.  
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9.1.4 Os resultados obtidos através da pesquisa na tabela tempária ou 

outra plataforma de orçamento, deverão ser fornecidos pela Contratada 

através de cópia digital , na qual deverá ser real izada na data da 

emissão da O.S. 

 

9.1.5 Em observância à ordem de preferência, a uti l ização do parâmetro 

seguinte dependerá da impossibi l idade, devidamente justi ficada, de 

uti l ização do parâmetro que o precede.  

 

9.1.6 Será de responsabi l idade de a Contratada obter junto as 

concessionárias (revendas) ou aos fabricantes dos veículos do Objeto 

as Tabelas de Tempos de Reparos e de Preços ao Varejo das Peças e 

Acessórios, vigentes na execução dos serviços e disponibi l izá -las ao 

Fiscal do Contrato para aprovação dos orçamentos prévios e l iberação 

das faturas. 

 

9.1.7 Para obtenção dos valores das peças, a Contratada deverá 

fornecer sem custo adicional à Contratante, na data da emissão da OS, 

cópia digital  da pesquisa real izada no catálogo eletrônico de códigos de 

peças com preços atual izados, emitido pelo fabricante dos veículos, ou 

apresentar orçamento das concessionárias autorizadas da marca, ou 

preços praticados no mercado local comparado ao da Contratada;  

 

9.1.8 Uma vez definido o valor das peças/acessórios o mesmo será 

mantido para as futuras contratações pelo período de 12 meses;  

 

9.1.9 A CONTRATADA deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as 

peças e acessórios adquiridos, fornecendo toda e qualquer informação 

ao Gestor do Contrato e/ou Comissão de Fiscal ização, para 

acompanhamento da execução contratual, tais como: 

 

a) Apresentar cópia dos documentos fiscais de compra de peças e 

acessórios adquiridos e efetivamente uti l izados nos veículos da 

frota do CONTRATANTE;  

 

b) Apresentar ao Gestor do Contrato e/ou à Comissão de 

Fiscal ização, as peças e acessórios que foram substituídos devido 

a reparos, sendo de responsabi l idade da CONTRATADA seu 

descarte, observadas as disposições ambientais vigentes.  

 

 

 

10. DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Centro de 

Custo  

Natureza 

Orçamentária  

Fonte de 

Recurso  

Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

30201001 3020106 0101021 ISSC.003 
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11. Obrigações da Contratada e Contratante  

 
11.1 Das Obrigações da CONTRATADA: 

 

11.1.1 A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução 

do contrato, em compatibi l idade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habi l i tação e qual i ficação exigidas neste Termo 

de Referência e ainda:  

 

a.  A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no 

Temo de Referência, seus anexos, e sua proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto;  

  

b.  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 veri ficarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;  
 

c.  Responsabi l izar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução 

do objeto, de acordo com os artigos 14, 17 e 27, do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

 

 

d.  Uti l izar empregados habi l i tados e com conhecimentos básicos 

dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas 

e determinações em vigor;  

 

e.  Relatar ao CONTRATANTE qualquer irregularidade observada em 

virtude da prestação dos serviços e prestar os esclarecimentos que 

forem sol ici tados, atendendo, prontamente, às reclamações e 

sol ici tações; 

 

f.  Guardar sigi lo sobre todas as informações obtidas em 

decorrência do cumprimento do contrato;  

 

g.  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; 

 

h.  Nos preços, deverão estar incluídos todas as obrigações, 

encargos e custos decorrentes da contratação;  

 

i .  Manter contato com a FUNDAÇÃO PTI-BR, sempre por escrito, 

ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência, 
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que deverão ser confirmados por escrito, dentro de 3 (três) dias 

úteis; 

 

j.  Colaborar, com a fiscal ização da FUNDAÇÃO PTI-BR, em 

qualquer fase da entrega do objeto deste instrumento;  

 

k.  Não transferir a outrem os serviços ora contratados, no todo ou 

em parte, sem prévia e expressa anuência da a Fundação PTI-BR. 

 

l .  Responsabi l izar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais 

causados à FUNDAÇÃO PTI-BR ou a terceiros pelos seus 

empregados, decorrente de sua culpa ou dolo, não se eximindo 

dessa responsabi l idade, ainda que a execução deste Contrato seja 

fiscal izada pela FUNDAÇÃO PTI-BR; 

 

m.  Manter, durante o período de vigência do Contrato, em 

compatibi l idade com todas as condições de habi l i tação e 

qual i ficação técnica exigidas;  

 

n.  Assumir a responsabi l idade por todos os encargos de possível 

demanda civi l  ou penal, relacionada à execução deste Contrato, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; 

 

o.  Entregar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, 

fornecendo todos os materiais em quantidade, qual idade e 

tecnologia adequada, com observância às recomendações aceitas 

pela boa técnica, normas e legislação;  

 

p.  Não uti l izar, em todas as atividades relacionadas à execução 

deste instrumento, mão de obra infanti l , nos termos do inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição da Repúbl ica Federativa do 

Brasi l , bem como exigir que a referida medida seja adotada nos 

contratos firmados com os prestadores de seus insumos e/ou 

prestadores de serviços, sob pena de rescisão do Contrato;  

 

q.  Os prejuízos ou danos causados pelos seus funcionários aos bens 

móveis, imóveis, equipamentos e utensí l ios da Fundação PTI, após 

comunicação formal do Fiscal do Contrato, deverão ser 

substituídos por materiais/bens idênticos ou recuperados quando 

possível, deixando-os em perfeito estado de conservação ou 

funcionamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;  

 

r.  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial  

atual izado do Contrato, de acordo com o estabelecido na Norma de 

Compras, Contratações e Al ienações da Fundação Parque 

Tecnológico Itaipu-Brasi l ; 
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s.  A CONTRATADA deverá real izar a correção dos problemas 

veri ficados, no prazo estipulado, posteriormente pela Fundação 

PTI-BR, a contar do recebimento da comunicação ou do 

conhecimento dos defeitos;  

 

t.  Cumprir com as demais obrigações previstas neste Termo de 

Referência; 

 

u.  Nos preços deverão estar incluídos todas as obrigações e 

encargos, enfim todos os custos decorrentes da contratação, 

inclusive despesas de transportes e estadia em Foz do Iguaçu/PR, 

não cabendo à Fundação PTI–BR qualquer despesa adicional fora 

do instrumento contratual;  

 

v.  Garantir que toda peça nova e original cobrada foi  rea lmente 

instalada nos veículos da frota, e devolver a Fundação PTI-BR 

todas as peças substituídas, exceto quando a substituição 

acontecer “na base de troca”, que somente poderá ocorrer sob 

sol ici tação e após autorização formal da Fundação PTI -BR; 

 

w.  Manter durante toda a execução do instrumento contratual, 

todas as condições de habi l i tação e qual i ficação exigidas no 

processo de contratação; 

 

x.  Fornecer somente peças genuínas, originais ou de outros 

fabricantes, conforme definição:  

 

  Genuínos – produzidos e/ou embalados e com controle de 

qual idade do fabricante ou montadora do veículo e constantes 

de seu catálogo; 

 

  Originais – do fabricante fornecedor da montadora dos 

veículos atendido os mesmos padrões e níveis de qual idade 

exigidos por esta, recomendados ou indicados e constantes 

de seu catálogo; 

 

  De outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de 

qual idade e apl icabi l idades recomendadas ou indicados pelo 

fabricante ou montadora do veículo, constantes ou não de seu 

catálogo, sob sol ici tação ou autori zação formal da Fundação 

PTI-BR, caso demonstrada a impossibi l idade de atendimento 

com base nos dois subitens anteriores.  

 

11.1.2 Os Serviços de reboque, guincho e assistência de socorro 

mecânico que deve estar apto a atender 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, todos os dias da semana, inclusive  sábados, domingos e feriados, 

não sendo necessária disponibi l idade integral, apenas por demanda, em 

veículos leves, do t ipo guincho (caminhão), com prancha, devendo a 
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ocorrência ser encaminhada e atendida em até 2 (duas) horas, após 

sol ici tação feita pelo fiscal, exceto nos casos em que a distância a ser 

percorrida não comporte esse prazo  (fora do perímetro de Foz do 

Iguaçu). 

 

11.1.2.1 Não sendo possível o atendimento da demanda dentro do 

prazo estabelecido devido à escassez de serviços de guincho, a 

Contratada deverá entrar em contato imediatamente com o Fiscal  

de Contrato e apresentar a justi ficativa. O fiscal anal isará os 

motivos expostos e, uma vez comprovada a real di ficuldade, 

poderá acatará ou não a justi ficativa.  

 

11.1.3 Os serviços de assistência técnica e manutenção deverão ser 

prestados de forma ininterrupta no mínimo no período de 8h as 18h, 

nos dias úteis, e de 8h as 12h, aos sábados, excetuando-se os serviços 

de guincho e socorro mecânico que devem estar disponíveis 24  horas 

por dia, sete dias por semana.  

 

11.1.4 A cada necessidade de serviço, o fiscal responsável  efetuará a 

abertura de chamado (sol ici tação de orçamento) pela Contratada, 

visando o atendimento do transporte do veículo (quando uti l izado 

serviço de guincho). 

 

11.1.5 A Contratada fica obrigada, baseando-se no Código Nacional de 

Trânsito, a possuir l ivros de registro de seu movimento de entrada e 

saída e uso de placas de experiência para testes nas vias, fora se sua 

dependência, conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos 

de trânsito.  

 

11.1.6 A Contratada deverá nomear, no mínimo, dois Colaboradores 

para o cadastramento do motorista junto a Contratante, emitindo assim 

a PERMISSÃO DE DIRIGIR VEÍCULOS, uso obrigatório para os veículos 

da frota da Fundação PTI-BR. 

 

11.1.2 Responder por todas as despesas decorrentes da prestação de 

serviços, objeto da presente contratação, inclusive, salários dos seus 

empregados, taxas, impostos, custos administrativos e de impressão 

dos cartões, encargos sociais e outros necessários, como também, 

qualquer prejuízo pessoal ou material  causado ao patrimônio da 

Fundação PTI-BR, ou a terceiros, por quaisquer de seus funcionários, 

representantes ou prepostos na execução dos serviços contratados;  

 

 

11.2 Das Obrigações da CONTRATANTE: 

 

11.2.1 Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas;  
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11.2.2 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou i rregularidades veri ficadas no serviço executado, para que 

seja substituído, reparado ou corrigido;  

 

11.2.3 Acompanhar e fiscal izar o cumprimento das obrigações da 

CONTRATADA, através de colaborador especialmente designado;  

 

11.2.4 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à 

prestação dos serviços, no prazo e forma estabelecidos no Termo de 

Referência, à vista das notas fiscais/faturas, devidamente atestadas, 

nos prazos fixados.  

 

11.2.5 Disponibi l izar endereço de e-mai l  e contato telefônico;  

 

11.2.6 Permitir o l ivre acesso da CONTRATADA às dependências da 

Fundação PTI-BR, observadas as normas de segurança da Fundação 

PTI-BR e da Itaipu Binacional para os casos em que sejam requeridas 

a instalação, a substituição ou a devolução do(s) objeto(s);  

 

11.2.7 Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento 

das obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas 

previstas no termo de referência;  

 

11.2.8 A Fundação PTI –  BR, não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela CONTRATADA com Terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente instrumento contratual, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre 

outras: 

 

a) Não atender, sem justificativa, à convocação para a assinatura do contrato 

ou retirada do instrumento equivalente. 

b) Atrasos nas entregas das compras sem justificativas plausíveis, não 

atendendo aos prazos do Termo de Referência. 

c) Entregas realizadas em desconformidade com o Termo de Referência. 

d) Apresentar documento falso. 

e) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o processo de seleção de fornecedores. 
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f) Afastar ou procurar afastar participante, por meio da violência, grave 

ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. 

g) Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico. 

h) Incorrer em inexecução contratual. 

 

12.2 Para toda e qualquer ofensa aos deveres contratuais, poderão ser 

apl icadas, à CONTRATADA, sem prejuízos da responsabi l idade civi l  e 

criminal, as seguintes sanções:  

 

I - Advertência para faltas leves, assim entendidas: aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos para o Contratante. 

II - Multa Moratória, equivalente a 0,333% (trezentos e trinta e três milésimos 

por cento) do valor atualizado no instrumento contratual, por dia de atraso. 

III - Multa compensatória, de 10% (dez por cento) do valor do instrumento 

contratual, no caso de inexecução total do instrumento contratual ou por ato que 

frustre ou fraude a avaliação competitiva, sem prejuízo de rescisão unilateral da 

avença. 

IV - Multa compensatória para os casos de inexecução previstos no item 12.4, 

nos percentuais indicados. 

V  - Suspensão do direito de participar de processos de compras e impedimento de 

contratar com a Fundação PTI - BR, por até 2 (dois) anos. 

 

12.3 Considera-se, como inexecução total  do instrumento contratual, o 

atraso na execução do serviço por mais de 15 (quinze) dias úteis. 

 

12.4 Como forma de punir certas ocorrências pontuais da CONTRATADA, 

serão apl icados os quadros a seguir, respeitando-se o l imite para a apl icação 

de multas estabelecida por este Termo de Referência, independentemente 

da apl icação de outras penas.  

 

12.4.1 A caracterização formal da “ocorrência”, do item “DESCRIÇÃO 

DA OCORRÊNCIA” do “Quadro 2 – Infração”, será a noti ficação da 

CONTRATADA pela Fiscal ização da Fundação PTI-BR, sendo de um dia a 

periodicidade mínima para a repetição desses atos.  

 

Quadro  1 - Correspondência 

GRAU VALOR DA MULTA 

01 0,2% do valor do contrato 
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02 0,4% do valor do contrato 

03 0,8% do valor do contrato 

04 1,6% do valor do contrato 

05 3,2% do valor do contrato 

 

Quadro  2 - Infração 

ITEM DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA GRAU 

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência; 
05 

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

04 

03 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia; 

03 

04 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02 

05 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

06 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 
fiscalizador, por ocorrência; 

02 

07 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 
atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

08 
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela Fundação PTI-BR, 

por item e por ocorrência; 

03 

09 Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos 

no edital/contrato; 
01 

10 Deixar de providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na 
relação de obrigações da CONTRATADA. 

01 

 

12.5 Na apl icação da sanção de suspensão do direito de participar de 

processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI -BR 

deverá ser considerada a dosimetria da penal idade, conforme tabela a 

seguir: 

 

INFRAÇÃO 
PENA 

(MÁXIMA) 

Não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do contrato ou 

retirada do instrumento equivalente; 04 (quatro) meses 

Apresentação de documento falso; 12 (doze) meses 

Qualquer ato que frustre ou fraude, mediante ajuste, combinação ou 
qualquer outro expediente, o processo de contratação; 

24 (vinte e quatro) 
meses 

Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

12 (doze) meses 

Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico; 12 (doze) meses 
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Incorrer em inexecução contratual. 12 (doze) meses 

 

12.5.1 A sanção de suspensão do direito de participar de processos de 

compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI -BR para o 

caso de inexecução contratual deve ser apl icada apenas no caso de 

inadimplemento grave ou que se entenda que não é dispensável de 

cumprimento. 

 

12.6 As sanções, previstas na tabela acima, de infração e pena, poderão ser 

majoradas em 50% (cinquenta por cento), para cada agravante abaixo , até 

o l imite de 24 (vinte quatro) meses, em decorrência dos seguintes termos:  

 

I - Quando restar comprovado que o fornecedor ou contratado tenha registro, no 

Cadastro de Fornecedores da Fundação PTI-BR, de penalidade aplicada em 

decorrência da prática de qualquer das condutas tipificadas neste instrumento, nos 

24 (vinte e quatro) que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a 

penalidade; 

II - Quando restar comprovado que o fornecedor tenha sido desclassificado ou 

inabilitado por não atender às condições do edital, quando for notória a sua 

impossibilidade de atendimento ao estabelecido; 

III - Quando o fornecedor, deliberadamente, não responder às diligências 

destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo de avaliação 

competitiva; ou 

IV - Quando restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaração 

falsa de que é beneficiário do tratamento diferenciado concedido em legislação 

específica. 

 

12.7 As infrações, independentemente de sua gravidade, poderão ser 

apl icadas de modo cumulativo, mais de uma penal idade, sem prejuízo da 

eventual rescisão contratual sem o direito à indenização.  

 

12.8 A Fundação PTI - BR poderá rescindir o instrumento contratual caso o 

montante correspondente à soma dos valores das multas moratórias 

ultrapassarem 10% (dez por cento) do valor total  atual izado deste 

instrumento contratual.  

 

12.9 Se a multa apl icada não for suficiente para cobrir os prejuízos causados 

à Fundação PTI - BR, poderá esta, justi f icadamente, requerer a di ferença a 

que tem direito.  

 

12.10 As sanções de advertência e suspensão do direito de participar de 

processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI - BR, 

por até 2 (dois) anos, poderão ser apl icadas juntamente às sanções de 

multa, a depender do caso e a sua apl icação, ai nda que de forma cumulada, 
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não exime a responsabi l idade de indenizar eventuais perdas e danos 

ocasionados à Fundação PTI –  BR, decorrentes do descumprimento 

contratual e/ou obrigação edital ícia.  

 

12.11 A multa não será apl icada caso o fato gerador em que i ncorreu a 

CONTRATADA tenha sido consequência de motivo de força maior ou caso 

fortuito. 

 

12.12 A Fundação PTI - BR reserva-se o direito de deduzir, dos valores 

devidos à CONTRATADA, as multas apl icadas e a importância necessária ao 

ressarcimento de danos e/ou prejuízos, que a mesma causar à Fundação PTI 

- BR ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.  

 

12.13 As penal idades estabelecidas nesta cláusula não excluem nenhuma 

outra prevista em lei , nem a responsabi l idade da CONTRATADA por perdas 

e danos que causar à Fundação PTI –  BR. 

 

12.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento contratual, 

excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á o vencimento e considerar-se-ão os 

dias úteis consecutivos.  

 

12.15 A apl icação das penal idades previstas deverá ser real izada em 

processo administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

CONTRATADA, observando a Norma de Compras, Contratações e Al ienações 

da Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasi l . 

 

12.16 A CONTRATADA poderá interpor defesa e apresentar e/ou requerer a 

produção de provas, conforme o caso.  

 

12.17 Da decisão final cabe recurso.  

 

12.18 A não ocorrência das penal idades acima referidas não impede que a 

Fundação PTI - BR rescinda, uni lateralmente, o instrumento contratual.  

 

12.19 No caso de atraso do pagamento por parte da Fundação PTI - BR, a 

CONTRATADA poderá exigir as penal idades a seguir:  

 

I - Multa, de 2% (dois por cento), sobre o valor da parcela pendente; 

II - Juros, de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor da parcela pendente. 

 

13. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

13.1 DA SUBCONTRATAÇÃO 
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13.1.1 É permitida a subcontratação parcia l  do objeto no l imite máximo 

de 30% (trinta por cento), do valor do instrumento contratual, nas 

seguintes condições: 

 

I - É vedada a subcontratação completa;  

II - Para o controle do limite máximo da subcontratação, será 

considerada cada Ordem de Serviços (OS), individualmente. 

 

13.1.2 As empresas a serem subcontratadas serão indicadas e 

qual i ficadas pelo fornecedor contratado pela Fundação PTI com a 

descrição dos serviços a serem por ela prestados e seus respectivos 

valores. 

 

13.1.3 São obrigações adicionais da CONTRATADA, em razão da 

subcontratação: 

 

I Substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na 

hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando a 

contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou 

a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará 

responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 

 

13.1.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a 

responsabi l idade integral da CONTRATADA pela perfeita execução 

contratual, bem como pela padronização, pela compatibi l idade, pelo 

gerenciamento central izado e pela  qual idade da subcontratação, 

cabendo-lhe real izar a supervisão e a coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder, perante a Contratante, pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 

objeto da subcontratação.  

 

13.2 DA VIGÊNCIA 

 

13.2.1 O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, 

podendo ser prorrogado por iguais períodos, mediante Termo Aditivo, 

respeitando o l imite e condições previstos no Art. 63 da Norma de 

Compras, Contratações e Al ienações da Fundação PTI.  

 

13.3 DO REAJUSTE 
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13.3.1 O reajustamento de preços será promovido a cada 12 (doze) 

meses contados a parti r da data de início do contrato ou instrumento 

equivalente, e deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, 

podendo a Fundação PTI-BR adotar índices gerais ou específicos, 

calculado por instituição oficial  que retrate a variação do poder 

aquisit ivo da moeda, respeitando o l imite e condições previstos no Art . 

64 da Norma de Compras, Contratações e Al ienações da Fundação PTI. 

 

§ 1º  Se na data do reajustamento já tiver ocorrido revisão do 

contrato para manutenção do seu equi l íbrio econômico-financeiro, 

deverá haver uma compensação de valores para evitar acumulação 

injusti ficada. 

§ 2º  Os contratos podem ser al terados com acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

contratual atual izado, de forma uni lateral , e de até 50% 

(cinquenta por cento) de forma bi lateral , mediante termo aditivo 

celebrado entre as partes, observando o mesmo objeto  contratado. 

§3º  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os l imi tes 

estabelecidos no §2º, salvo as supressões resul tantes de acordo 

celebrado entre os contratantes. 

§ 4º  O contrato poderá ser al terado para restabelecer a relação 

que as partes pactuaram inic ialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição para a justa remuneração da obra, 

serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equil íbrio 

econômico-financeiro inicial  do ajuste, na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis ou previsíveis,  porém, de consequências 

incalculáveis, retardadoras ou impedit ivas da sua, ou ainda, na 

hipótese de força maior, caso fortui to ou fato do príncipe,  

configurando álea econômica extraordinária e extracont ratual . 

§5º  Excepcionalmente, nos casos de supressão de valor mediante 

desconto ofertado pelo fornecedor que não at inja o percentual  

indicado no §2º, poderá ser formal izado a alteração contratual  

através de aposti lamento. 

 

 

13.4 DAS ALTERAÇÕES/MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS 

 

13.4.1 As alterações/modificações contratuais serão formal izadas 

mediante Termo Aditivo ou Aposti lamento, respeitando o l imite e 

condições previstos no Art. 65 da Norma de Compras, Contratações e 

Al ienações da Fundação PTI. 
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§1º  O termo aditivo formal izará al terações das condições 

contratuais inicialmente pactuadas.  

§2º  O aposti lamento formal izará as modificações das condições 

contratuais decorrentes de cláusulas já previstas em contrato, bem 

como al terações gerenciais, em especial:  

a) erro material; 

b) reajuste financeiro, conforme índice econômico disposto 

em cláusula contratual; 

c) compensações ou penal izações financeiras decorrentes das 

condições de pagamentos;  

d) alteração dos dados orçamentários;  

e) alteração de marca/especificação técnica, quando a 

substituição for aprovada pela Fundação PTI -BR; 

e) alterações cadastrais entre matriz e f i l ial .  

 

Parágrafo Único.  Para alterações cadastrais entre matriz e fi l ial , 

bem como outras alterações gerenciais, também será aceito o 

termo de aposti lamento.  

 

13.5 CONTROLE DE EXECUÇÃO 

 

13.5.1 O acompanhamento e a fiscal ização consistem na veri ficação da 

conformidade do serviço executado com o objeto desta contratação.  

 

13.5.2 O representante da Fundação PTI-BR deverá ter a experiência 

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços 

e do instrumento contratual.  

 

13.5.3 As decisões e providências, que ultrapassarem a competência 

do representante, deverão ser sol ici tadas, a seus superiores, em tempo 

hábi l  para a adoção das medidas convenientes.  

 

13.5.4 A veri ficação da adequação da execução dos serviços deverá ser 

real izada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.  

 

13.6 PRAZO DE GARANTIA 

 

13.6.1 A garantia de todos os serviços seguirá o Código de Defesa do 

Consumidor, instituída pela Lei  Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.  

 

13.6.2 A CONTRATADA dará garantia total, pelo prazo mínimo de 90 

(noventa) dias, de todos os materiais/peças uti l izados na execução dos 
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serviços na forma deste Termo de Referência, instalados ou não (Art.26 

do Código de Defesa do Consumidor).  

  

13.6.3 Na hipótese da CONTRATADA uti l izar materiais/peças com prazo 

de garantia do fabricante vencido, a mesma ficará obrigada a assumir 

a garantia integral pelo prazo idêntico ao estabelecido pelo fabricante.  

 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1 A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasi l , em cumprimento à Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece que a 

proposta comercial  e documentos de habi l i tação dos fornecedores poderão 

ser disponibi l izados para outros participantes do processo de contratação 

tendo em vista o direito destes em obter vistas dos elementos do processo 

indispensáveis à defesa de seus interesses.  

 

14.2 A Norma de Compras, Contratações e Al ienações da Fundação PTI-BR 

e as Minutas de Contrato uti l izadas por esta Fundação estão disponíveis no 

l ink https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes.  

 

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste documento:  

 

Responsável Técnico: Fabricio Fasolo 

Área: ISS.DAF 

Data: 29/09/2021 

 

Responsável Administrativo: Jul iano Correia de Souza 

Área: ISS.DAF 

Data: 29/09/2021 

 

Responsável pelo Centro de Custos: Rudi Eduardo Paetzold  

Área: ISS.DAF 

Data: 29/09/2021 
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ANEXO I – Tabela I 

 

Nº Fabricante Descrição Ano/Modelo Placa Combustível 

1 FIAT Siena Essence 1.6 2016/2016 BAW6832 Flex 

2 FIAT Siena  Essence 1.6 2016/2016 BAW6833 Flex 

3 FIAT Siena  Essence 1.6 2017/2017 BBD8309 Flex 

4 FIAT Palio Attractive 1.0 2016/2017 BAW6824 Flex 

5 FIAT Palio Attractive 1.0 2016/2017 BAW6825 Flex 

6 FIAT Palio Attractive 1.0 2016/2017 BAW6826 Flex 

7 FIAT Palio Attractive 1.0 2016/2017 BAW6828 Flex 

8 FIAT Palio Attractive 1.0 2016/2017 BAW6829 Flex 

9 CHEVROLET Montana 1.4 LT 2017/2018 BBP4960 Flex 

10 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4953 Flex 

11 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4955 Flex 

12 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4956 Flex 

13 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4957 Flex 

14 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4958 Flex 

15 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4959 Flex 

16 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4960 Flex 

17 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4966 Flex 

18 CITROEN C4 Live 2019/2019 BCY1A16 Flex 

19 CITROEN C4 Live 2019/2019 BCY0J83 Flex 

20 FORD KA SE 1.5 2019/2019 BCX9F75 Flex 

21 FORD KA SE 1.5 2019/2019 BCX9F76 Flex 

22 FORD KA SE 1.5 2019/2019 BCX9F77 Flex 

23 FORD KA SE 1.5 2019/2019 BCX9F78 Flex 

24 FORD KA SE 1.5 2019/2019 BCX9F79 Flex 

25 FORD Ranger XLS CD 2019/2019 BCX9F80 Diesel 

26 FIAT Strada  Working 1.4 2012/2013 AVU9I99 Flex 

27 FIAT Strada  Working 1.4 2012/2013 AWI8I51 Flex 

28 FIAT Strada  Working 1.4 2012/2013 AWI9B71 Flex 

29 FIAT Strada Working 1.4 2012/2013 AWI9B73 Flex 

30 FIAT Strada  Working 1.4 2012/2013 AWI9225 Flex 

31 FIAT Strada  Working 1.4 2012/2013 AWJ1470 Flex 

32 FIAT Doblo Attractive 1.4 2013/2014 AXQ3123 Flex 

33 MITSUBISHI L200 Triton 2016/2017 PQY0977 Flex 

34 MITSUBISHI L200 Triton 2015/2016 AZW7860 Flex 

35 MITSUBISHI L200 Triton 2014/2015 AYM1633 Diesel 

36 MITSUBISHI L200 Triton 2016/2017 BAP8102 Flex 
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37 MITSUBISHI L200 Triton 2016/2017 PQY4837 Flex 

38 MITSUBISHI L200 TRITON GLX 2016/2017 BAZ6246 Diesel 

39 RENAULT FLUENCE ZE DYNAMIQUE 2014/2015 AZS0457 Elétrico 

40 RENAULT ZOE INTENSE ZE 2013/2014 AYH4690  Elétrico 

41 RENAULT ZOE INTENSE ZE 2013/2014 AYH4456 Elétrico 

42 RENAULT ZOE INTENSE ZE 2013/2014 AYH4689 Elétrico 

43 RENAULT ZOE INTENSE ZE 2013/2014 AZS0457 Elétrico 

44 RENAULT ZOE INTENSE ZE 2013/2014 AYH4693  Elétrico 

45 RENAULT ZOE INTENSE ZE 2013/2014 AYH4698  Elétrico 

46 RENAULT ZOE INTENSE ZE 2013/2014 AYH4686  Elétrico 

47 RENAULT ZOE INTENSE LR 2018/2019 BDA1C41  Elétrico 
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ANEXO II - DAS BOAS PRÁTICAS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

1. A empresa vencedora deverá adotar as boas práticas visando a otimização de recursos, 

redução de desperdícios e menor poluição, tais como: 

 

a. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes; 

b. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

c. Tratamento e/ou destinação adequada a resíduos perigosos (Classe I, como óleo 

lubrificante usado ou contaminado); 

d. Racionalização/economia no consumo de energia elétrica e água; 

e. Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de 

redução de desperdícios/poluição; 

f. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados em todas as atividades de 

manutenção, quais forem: limpeza, asseio, conservação, etc.; 

g. Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas 

pluviais, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados 

ou agentes bacteriológicos, minas e outros); 

h. A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus 

usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta 

ou centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, 

ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado 

por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, nos termos 

da Instrução Normativa IBAMA n° 01, de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III, 

da Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, artigos 1° e 9° da Resolução CONAMA n° 416, de 30/09/2009, e 

legislação correlata. 

i. As pilhas e baterias a serem utilizadas na execução dos serviços deverão possuir 

composição que respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio 

admitidos na Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, 

conforme laudo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado 

pelo INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012. 

 

2. Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e 

baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA 

n° 401, de 04/11/2008, tais como: 

 

a. lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 

licenciado; 

b. queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 

licenciados; 

c. lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, 

poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, 

esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas 

sujeitas à inundação. 

 

3. A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias 

originárias da contratação, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador, 

responsável pela destinação ambientalmente adequada, nos termos da Instrução 

Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, 
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de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução CONAMA n° 

401, de 04/11/2008, e legislação correlata. 

 

4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 –Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a contratada deverá efetuar o 

recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário 

da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes 

procedimentos: 

 

5. recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes 

adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que 

venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras 

substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da 

Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 

 

6. providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de 

empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos  competentes, ou 

entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no 

varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua 

destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da 

Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 

 

7. exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não 

reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada 

pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA 

n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata. 
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ANEXO III – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 

 

N.º da Solicitação de Orçamento:  

Tipo de Manutenção:         Corretiva (   )             Preventiva (    )              Planejada (   ) 

Modelo do Veículo:  Placa: Cor: 

Vistoria de Entrega do Veículo: 

 

 

Data e Horário:      :      ,____/_____/________. 

       

   _______________________                  _____________________________ 

            Fiscal Administrativo                            Assinatura Fiscal Técnico              

                  CONTRATANTE                                           CONTRATANTE 

 

 

   Descrição previa dos problema: 

 

 

 

 

   Descrição dos serviços solicitados pelo fiscal técnico: 
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ANEXO IV – CHECK LIST  

 

N.º da Solicitação de Orçamento:  Nome do Motorista: 

Destino: Nome do Responsável da Contratada: 

Tipo de Manutenção:    

Corretiva (  ) Preventiva (   ) 

Motivo da manutenção: 

  

Placa:  Odometro: 
 

Vistoria de Entrega do Veículo: 

 

 

 

Horário:      :      ,____/_____/________. 

 

          _______________________           _________________________________ 

            Assinatura do motorista             Assinatura Responsável pela Vistoria 

                  CONTRATANTE                                           CONTRATADA 

 

 

   OBSERVAÇÕES : 
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Vistoria de Devolução do Veículo: 

                                                                                                                                 

 

Devolução:  

 

Veículo possui novas avarias?    Sim:                   Não: 

Horário:      :      ,____/_____/________. 

 

     _______________________       ________________________________ 

         Assinatura do motorista                Assinatura Responsável pela Vistoria 

               CONTRATANTE                                             CONTRATADA 

 

OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO V – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO (OS) 

  

 


