
     

 EDITAL DE LICITAÇÃO 

     PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 06/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 24/2018

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de
Fiscalização e de Registro da Profissão Contábil, criado pelo Decreto-Lei n.º 9.295/46, com
sede  na Avenida Praia  de Belas,  n.º  1.554,  Porto  Alegre-RS,  torna público  a  todos os
interessados,  a  realização do Pregão Eletrônico  em epígrafe,  para  execução do objeto
abaixo descrito, que se regerá pela Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 5.450/05, Decreto n.º
3.555/00, Lei Complementar n.º 123/06, Decreto n.º 8.538/15 e, subsidiariamente, pela Lei
n.º 8.666/93, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos
automotivos, para transporte de pessoal,  com motorista, combustível e seguro total (sem
franquia), por demanda, aferido por quilômetros rodados, para atender as necessidades do
CRCRS, conforme condições, quantidades e especificações descritas neste Edital e seus
Anexos.

1.2.  A licitação será em grupo, formado pelos itens referentes às categorias de veículos
constantes na descrição do objeto, conforme especificações estabelecidas no item 2.1, do
Anexo I ao presente Edital, devendo a licitante oferecer proposta para todos os itens.

2. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O objeto será adjudicado à licitante que ofertar o menor preço global para o grupo.

3. DO LOCAL DO PREGÃO, DATA, HORÁRIO E INFORMAÇÕES

3.1. LOCAL DA DISPUTA: www.pregaoonlinebanrisul.com.br

3.2. DATA: 23/05/2018.

3.3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00min do dia 10/05/2018 até as 09h00min,
do dia 23/05/2018.

3.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09h01min do dia 23/05/2018.

3.5. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 15h00min do dia 23/05/2018.

3.6.  Ocorrendo  a  decretação  de  feriado  ou  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização  do  certame na data  marcada,  todas  as  datas  constantes  deste  Edital  serão
transferidas,  automaticamente,  para  o  primeiro  dia  útil,  ou  de  expediente  normal,
subsequente ao ora fixado.
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3.7. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

3.8. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

3.9.  Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido neste
Edital.

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.1.  Os  esclarecimentos  quanto  ao  Edital  e  seus  Anexos  poderão  ser  solicitados  por
qualquer  pessoa,  física  ou  jurídica,  até  3  (três)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para
recebimento das propostas.

4.2. Os esclarecimentos deverão ser feitos exclusivamente por meio de correspondência
eletrônica dirigida ao pregoeiro, no endereço comlic@crcrs.org.br.

4.3. Os esclarecimentos encontrar-se-ão à disposição no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br

5. DA IMPUGNAÇÃO
 
5.1.  Até  dois  dias  úteis  antes  da  data  limite  para  recebimento  das  propostas,  qualquer
pessoa,  física  ou  jurídica,  poderá  impugnar  o  ato  convocatório  deste  Pregão  mediante
petição a ser enviada para o endereço eletrônico comlic@crcrs.org.br, ou caso seja por meio
de entrega direta, as impugnações deverão dar entrada, obrigatoriamente, no protocolo do
CRCRS, no endereço Avenida Praia de Belas, n.º 1554, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre-
RS, CEP: 90.110.000,  nos dias úteis, das 08h30min às 17h30min. A Administração não se
responsabilizará pela tempestividade de documentos que sejam recebidos por outros meios.

5.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

5.3.  Acolhida  a  petição  contra  o  ato  convocatório,  será  designada  nova  data  para  a
realização do certame, caso a alteração no edital influencie na formulação das propostas.

5.4.  As  respostas  às  impugnações  serão  disponibilizadas  aos  interessados,  no  sistema
eletrônico - www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

5.5. Não serão aceitas as impugnações  apresentadas fora do prazo legal.

6. DA PARTICIPAÇÃO

6.1. Nos termos do art. 48, I da lei Complementar 123/06, poderão participar deste pregão
exclusivamente microempresas ou empresas de pequeno porte.

6.2. Não poderão participar da presente licitação, as pessoas jurídicas:

6.2.1. Declaradas inidôneas por órgão ou entidade da Administração Pública direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 
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6.2.2. Que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial, concurso
de credores, dissolução e liquidação; 

6.2.3. Nas quais conselheiros, delegados, empregados do Sistema CFC/CRCs e
seus  cônjuges  ou  parentes  até  terceiro  grau  atuem como sócios,  proprietários,
prepostos, empregados ou mediante qualquer outro vínculo jurídico.

6.3. Não poderão beneficiar-se do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido
às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de
dezembro  de  2006,  aquelas  empresas  que  se  enquadrem  em  qualquer  das  exclusões
relacionadas no § 4º do art. 3º, com a exceção do parágrafo seguinte, ambos do mesmo
diploma legal.

6.4.  A  participação  na  presente  licitação  implica  para  a  licitante  a  aceitação plena  e
irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e de seus
anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade
pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos   documentos  apresentados  em
qualquer fase do processo.

6.5. A participação dos interessados, no dia e hora fixados, dar-se-á por meio da digitação
da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com
valores totais, exclusivamente por meio eletrônico.

6.6.  A  informação  de  dados  para  acesso  deve  ser  feita  na  página  inicial
www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

7. DO CREDENCIAMENTO

 7.1.  No presente feito  licitatório somente poderá se manifestar,  em nome da licitante,  a
pessoa por ela credenciada.

 7.2. O credenciamento das licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e
de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro
da Central de Licitações do Estado – CELIC.

7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
licitante ou de seu representante legal  e na presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

7.4.  O credenciamento e sua manutenção no respectivo cadastro dependerá de registro
cadastral na CELIC.

7.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer  transação  efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  não  cabendo  à
PROCERGS  ou  ao  CRCRS  responsabilidade  por  eventuais  danos  decorrentes  do  uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.6. A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicados imediatamente à Seção
de Cadastro CELIC, para imediato bloqueio de acesso.
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8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome,
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances.

8.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas no edital.

8.4. A proposta de preços deverá discriminar os valores unitários para cada item e o valor
global,  considerando  a  totalidade  de  itens  para  o  grupo,  incluindo  todas  as  despesas
necessárias à prestação dos serviços e encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, e
outros pertinentes ao objeto licitado.

8.5. Apenas para efeito de ordenamento de valores das propostas, ocorrendo discordância
entre os preços unitários e o valor global do grupo, prevalecerão os primeiros, e entre os
valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.

8.6.  Após  a  apresentação  da  proposta  não  cabe  desistência,  salvo  por  motivo  justo
decorrente de fato superveniente.

8.7.  O  preço  inicial  proposto  será  de  exclusiva  responsabilidade  da  licitante,  não  lhe
assistindo  o  direito  de  pleitear  qualquer  alteração  dos  mesmos,  sob  alegação  de  erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

8.8. O prazo de validade das propostas apresentadas nesta licitação será, automaticamente,
de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para a abertura das propostas, o qual, se
necessário, poderá ser prorrogado mediante concordância das licitantes.

8.9.  As  Licitantes  poderão  incluir  nas  respectivas  propostas  informações  adicionais,
catálogos ou quaisquer outros elementos, desde que de caráter meramente elucidativo.

8.10. Para efeitos deste edital, poderão ser desclassificadas as propostas que:

8.10.1. Apresentarem irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o
seu entendimento;

8.10.2.  Não  atenderem às  disposições  do edital  ou  consignarem vantagens ou
condições nele não previstas;

9. DA SESSÃO DO PREGÃO

9.1. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico,
com a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as
especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo edital.

9.2. OS LANCES SERÃO DECRESCENTES, PELO VALOR GLOBAL DO GRUPO.
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9.3.  Somente poderá participar da rodada de lances a licitante que anteriormente tenha
cadastrado proposta de preços.

9.4. Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de
menor valor. Em seguida, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio
eletrônico,  sendo  a  licitante  imediatamente  informada  de  seu  recebimento  e  respectivo
horário de registro e valor.

9.5. Somente serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha
sido anteriormente registrado no sistema pela própria licitante.

9.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

9.7. Durante o transcurso da sessão pública, as participantes serão informadas, em tempo
real,  do valor  dos lances registrados. O sistema não identificará a autora dos lances às
demais participantes.

9.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de
tempo  de  até  30  (trinta)  minutos,  aleatoriamente,  determinado  também  pelo  sistema
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.9.  O  sistema  informará  a  proposta  melhor  classificada  imediatamente  após  o
encerramento da etapa de lances,  quando for  o  caso,  após negociação e decisão pelo
pregoeiro acerca da aceitação da oferta.

9.10. A proposta final atualizada deverá ser encaminhada via sistema, no prazo de duas
horas,  e  conterá  a  identificação da  proponente,  a  assinatura  de seu responsável  legal,
endereço, telefone, e-mail e nome do contato entre a licitante e o CRCRS.

9.10.1.  O  atendimento  a  este  procedimento  é  condição  de  aceitabilidade  da
proposta.

9.11. Se a proposta ou o lance melhor classificado não for aceitável, ou se a fornecedora
desatender  às  exigências  habilitatórias,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta  ou  o  lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da participante, na ordem de
classificação,  e  assim  sucessivamente,  até  a  apuração de uma proposta  ou lance que
atenda o edital. Também nesta etapa o pregoeiro poderá negociar com a participante para
que seja obtido melhor preço.

9.12. Constando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado à
autora da proposta ou lance de melhor preço.

9.13. No caso de desconexão com pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do certame,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção de lances,
retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no pregão, sem prejuízos dos atos
realizados.

9.14. No caso de desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
será suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa às participantes.
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10. DOS RECURSOS

10.1.  Dos  atos  relacionados  com  o  pregão,  o  recurso  dependerá  de  manifestação  da
licitante  ao  final  da  sessão  pública,  dentro  do  prazo  determinado  pelo  pregoeiro,
manifestando sua intenção, com motivação simples, sendo-lhes facultado juntar memoriais
relacionados  à  intenção  manifestada,  no  prazo  de  03  (três)  dias,  ficando  as  demais
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a ser contados ao término daquele prazo.

10.2. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.3. A falta de manifestação imediata importará a decadência do direito de recurso.

10.4. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às
razões indicadas pela licitante na sessão pública.

10.5.  Os  recursos  e  contrarrazões  de  recursos,  deverão  ser  dirigidos  ao  Pregoeiro  e
registrados no Protocolo Geral do CRCRS, localizado na Avenida Praia de Belas, n.º 1.554,
em Porto Alegre-RS, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min.

10.6.  Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  procedimentais,  a
autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.

11. DA HABILITAÇÃO

11.1. São documentos necessários à habilitação:

11.1.1. Certidão comprovando regularidade para com a Fazenda Federal e INSS;

11.1.2. Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

11.1.3. Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;

11.1.4. Certidão comprovando a regularidade para com o FGTS;

11.1.5. Comprovante de inscrição no CNPJ;

11.1.6. Declaração  da  proponente  de  que  não  pesa  contra  si  declaração  de
INIDONEIDADE   expedida  por  órgão  da  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  de
qualquer esfera;

11.1.7.  Certidão da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) ou Declaração de que
cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

11.1.8  Ato  constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  e  alterações  em  vigor,
devidamente  registrados  na Junta  Comercial,  ou  alteração consolidada,  quando
sociedades  comerciais  e,  no  caso  de sociedade  por  ações,  acompanhadas  de
posse e nomeação de seus administradores, ou Registro comercial,  no caso de
empresa individual;

11.1.9. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual;
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11.1.10.  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT),  nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452 de 1º de maio de 1943;

11.1.11.  Atestado(s)  e/ou  declaração(ões)  de  capacidade  técnica,  em  nome  da
licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a
aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  com  o  objeto
licitado;

11.1.12. Declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.2. Caso a licitante possua CERTIFICADO de Registro Cadastral – CRC, emitido pela
CELIC, pode apresentá-lo, ficando dispensada a apresentação dos documentos relativos às
informações válidas já atestadas pelo referido certificado.

11.3. Os documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos com data
não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para a apresentação
das propostas.

11.4.  Os  documentos  deverão  ser  apresentados  no  prazo  de até  01  (um)  dia  após  o
encerramento da sessão pública, através do e-mail  comlic@crcrs.org.br,  sendo ônus da
licitante promover a confirmação de recebimento dos documentos.

11.5. Após análise do pregoeiro, este notificará a licitante para eventuais complementações
ou substituições de documentos, que ocorrerão no prazo de 01 (um) dia, salvo aplicação do
§ 1º do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06.

12. DA ADJUDICAÇÃO

12.1.  Comprovada a habilitação será efetuada a adjudicação global do objeto à licitante
vencedora.

12.2.  Em  caso  de  não  adjudicação  constará  a  justificativa  da  mesma  no  Sistema  de
Compras On-line do Banrisul, além de citado na ata eletrônica.

13. DAS PENALIDADES

A licitante que, convocada, recusar-se a firmar o contrato ou não comprovar o atendimento
às  condições  de  habilitação  no  prazo  consignado,  sujeitar-se-á  a  penalidade  relativa  à
rescisão contratual por culpa da contratada, sem prejuízo da penalidade cominada no art. 28
do Decreto n.º 5.450/05.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Todos os eventos ocorridos durante a sessão pública de disputa serão registrados e
publicados,  em  ata  eletrônica,  imediatamente  após  o  término  da  disputa,  tornando-se
disponível o acesso por qualquer cidadão.
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14.1.1. A ata poderá ser acessada pela pesquisa de licitações disponibilizada para o
público em geral no Portal de Compras, como também pela pesquisa na área de
acesso restrito. Ambas publicam o mesmo conteúdo.

14.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.

14.2. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seu
anexo,  pois  a  simples  apresentação  da  proposta  de  preços  e  da  documentação  de
habilitação  submete  a  licitante  à  aceitação  incondicional  de  seus  termos,  bem  como
representa o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de
desconhecimento de qualquer pormenor.

14.3. O CRCRS reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse
público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o
prazo para recebimento e/ou abertura da proposta de preços.

14.4.  É facultado ao pregoeiro,  em qualquer  fase do  pregão,  a  promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à licitante a
inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originalmente  da
proposta de preços ou da documentação de habilitação.

14.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
da  licitante,  desde  que  sejam  possíveis  a  aferição  de  sua  qualificação  e  a  exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da audiência pública do pregão. As
normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

14.6. O CRCRS reserva-se o direito de aceitar total ou parcialmente quaisquer propostas, ou
a  todas  rejeitar  sem  que  caiba  a  proponente  qualquer  direito  a  indenização  ou
ressarcimento.

14.7. Da mesma forma, o CRCRS reserva-se o direito de contratar total ou parcialmente os
itens  solicitados,  sem  que  caiba  a  proponente  qualquer  direito  a  indenização  ou
ressarcimento.

             

Porto Alegre, 10 de maio de 2018.

Ana Tércia Lopes Rodrigues
 Presidente do CRCRS
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     PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 06/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 24/2018

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Este documento foi elaborado com base na Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 5.450/05, Decreto
n.º 3.555/00, Lei Complementar n.º 123/06, Decreto n.º 8.538/15 e, subsidiariamente, pela
Lei n.º 8.666/93, constituindo peça integrante e inseparável do instrumento convocatório,
contendo os elementos essenciais fixados na legislação.

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos
automotivos, para transporte de pessoal,  com motorista, combustível e seguro total (sem
franquia), por demanda, aferido por quilômetros rodados, para atender as necessidades do
CRCRS, conforme condições, quantidades e especificações descritas neste Edital e seus
Anexos.

1.2.  A licitação será em grupo, formado pelos itens referentes às categorias de veículos
constantes na descrição do objeto, conforme especificações estabelecidas no item 2.1 deste
Termo de Referência, devendo a licitante oferecer proposta para todos os itens.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1.  O  objeto  licitado  abrangerá  as  seguintes  categorias  de  veículos  automotivos  e
especificações mínimas:

2.1.1. Categoria I: Veículo tipo automóvel sedan executivo, 04 (quatro) portas laterais, com
capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluindo motorista), potência mínima (ABNT) de
153 CV, motor 2.0 cilindradas, equipado com air bag duplo frontal, ar-condicionado, direção
hidráulica, elétrica ou eletro-hidráulica, transmissão automática, sistema de som (no mínimo
rádio AM/FM digital), freio a disco nas 04 (quatro) rodas com sistema antiblocante (ABS), de
fabricação não superior a 2 (dois) anos, devendo ser fornecido, juntamente com o motorista,
combustível e todos os acessórios obrigatórios.

2.1.2.  Categoria  II: Veículo  tipo  automóvel  sedan  executivo,  04  (quatro)  portas,  com
capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluindo motorista), potência mínima (ABNT) de
144 CV, motor 1.8 cilindradas, equipado com air-bag duplo frontal, ar-condicionado, direção
hidráulica,  elétrica ou eletro-hidráulica, sistema de som (no mínimo rádio AM/FM digital),
freio  a disco nas 04 (quatro)  rodas  com sistema antiblocante  (ABS),  de fabricação não
superior a 2 (dois) anos, devendo ser fornecido, juntamente com o motorista, combustível e
todos os acessórios obrigatórios.

2.1.3. Categoria III: Veículo tipo van, para transporte de comitivas, com capacidade para no
mínimo 14 (quatorze) passageiros,  incluindo o motorista,  com ar-condicionado, poltronas
reclináveis individuais, de fabricação não superior a 3 (três) anos,  devendo ser fornecido,
juntamente com o motorista, combustível e todos os acessórios obrigatórios.

2.1.4. Categoria IV: Categoria I com pernoite.

2.1.5. Categoria V: Categoria II com pernoite.

2.1.6. Categoria VI: Categoria III com pernoite.

Avenida Praia de Belas, 1.554 – Bairro Praia de Belas – Porto Alegre-RS – CEP 90110-000

Telefone: (51) 3254-9400 

crcrs@crcrs.org.br     –    www.crcrs.org.br



     

2.2. A disputa será pelo valor TOTAL GLOBAL, sendo aplicado linearmente o percentual (%)
de decréscimo (valor global) da proposta inicial da licitante até sua proposta final, a todas as
categorias.

2.3. Quando o deslocamento for inferior a 100 km, será considerado faturamento de 100 km.

2.4.  Nas categorias com pernoite,  o motorista da CONTRATADA deverá hospedar-se no
mesmo hotel que os membros do CRCRS.

2.5.  Para  deslocamentos  com  pernoite,  o  CRCRS  comunicará  à  CONTRATADA com
antecedência mínima de 48 horas. Quando não houver pernoite, a comunicação será no
prazo de 24 horas.

3. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E MODALIDADE DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

3.1. A contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços, objeto do presente Termo
de Referência, se enquadra como serviço comum, de natureza contínua, cujos padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, possuindo disponibilidade no
mercado próprio, ou seja, encontra-se disponível para contratação, a qualquer momento,
cuja  padronização  consta   demonstrada através  da  predeterminação do  seu  objeto,  de
forma objetiva e uniforme, sendo assim,   para fins do disposto no artigo 4º do Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, cabe licitação na modalidade Pregão, tipo menor preço,
observado o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

3.2. Conforme acima definido os itens do objeto a serem adquiridos através de contratação,
enquadram-se  na  classificação  de  serviços  comuns,  cujos  padrões  de  desempenho  e
qualidade  podem  ser  objetivamente  definidos,  por  meio  de  especificações  usuais  no
mercado, conforme definido no parágrafo único, do Artigo 1º da Lei n.º 10.520 de 2002,
sendo  adotada a  contratação  por  meio  de  pregão  eletrônico,  tendo  como  critério  de
julgamento o menor preço global.

3.3. Quanto a forma eletrônica, é preferencial à luz do art. 4º do Decreto 5.450/05.

3.4. O objeto será adjudicado por grupo.

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

4.1. A aquisição é necessária em razão da sua natureza suplementar na realização das
atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia.

4.2. A contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de
veículos, incluindo motoristas, está prevista no § 1º, do art. 1º, do Decreto nº 2.271, de 07 de
julho  de 1997,  por  ser  considerado serviço auxiliar,  de  natureza contínua,  necessário  à
Administração para o desempenho de suas atribuições, portanto passível de terceirização,
cuja interrupção pode comprometer a continuidade de suas atividades.

4.3.  A locação  de  veículos  visa  atender  as  necessidades  do  CRCRS  em  razão  das
demandas e serviços listados abaixo, dentre outros:

4.3.1. Serviço de transporte de palestrantes em eventos referentes ao projeto de
educação continuada do CRCRS.
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4.3.2.  Serviço  de  transporte  de  pessoal  de  apoio  em  eventos  profissionais
promovidos pelos CRCRS, tais como reuniões, palestras, seminários, congressos,
dentre outros.

4.4. A contratação em questão é necessária para a melhoria do desempenho das atividades
operacionais  do  CRCRS  e  se  destina  a  dar  continuidade  à  realização  de  atividades
acessórias,  instrumentais  ou  complementares  aos  assuntos  que  constituem  área  de
competência  legal  do  CRCRS,  levando  em  consideração  que  os  cargos  de  Motorista,
lotados  na  Entidade,  não  suprem  a  demanda  exigida  para  cumprimento  das  missões
institucionais inerentes ao serviço de transporte de autoridades e funcionários em serviço.

4.5. Considerando também, que o CRCRS não possui os meios suficientes para atender na
totalidade de suas necessidades administrativas e operacionais, quando da realização de
atividades profissionais itinerantes, visto que ocorrem eventos profissionais no projeto de
educação continuada voltada à classe contábil,  nos mais diversos municípios do Estado do
Rio Grande do Sul, possuindo atualmente 103 delegacias regionais, necessitando para tal
fim, da utilização de veículos com motoristas profissionais devidamente habilitados para o
exercício de suas atividades, nas condições descritas no presente termo, para atendimento
das necessidades de deslocamento, enumeradas nos itens 4.3.1 e 4.3.2.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A proposta de preços deverá discriminar os valores unitários para cada item e o valor
global,  considerando  a  totalidade  de  itens  para  o  grupo,  incluindo  todas  as  despesas
necessárias  à  prestação  dos  serviços,  observadas  as  exigências  deste  Edital  e  seus
Anexos.

5.2. Os preços unitários deverão ser completos abrangendo além da boa prestação dos
serviços,  o  fornecimento  do  veículo,  com  motorista,  combustível,  material,  uniforme,
tributos, despesas indiretas, lucro, encargos, enfim tudo mais que possa contribuir para a
composição do custo final  da prestação dos serviços,  conforme exigências editalícias e
contratuais, não sendo admitido pleito posterior em decorrência da exclusão de quaisquer
despesas incorridas. 

6. DO VALOR ESTIMATIVO DE REFERÊNCIA

A estimativa de preço global da presente licitação é de R$ 29,35 (vinte e nove reais e trinta e
cinco  centavos),  por  quilômetro  rodado,  o  qual  é  composto  pelos  valores  referenciais
individuais das categorias de veículos, que servirão como parâmetro de utilização na disputa
do pregão eletrônico, constando os valores estimativos na tabela a seguir.

Categoria do Veiculo 
(especificações constantes nos itens 2.1.1. à 2.1.6) Média Total/ km rodado

Categoria I R$ 4,45

Categoria II R$ 3,70

Categoria III R$ 4,36

Categoria IV R$ 5,81

Categoria V R$ 5,14

Categoria VI R$ 5,89

TOTAL DO GRUPO R$ 29,35
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7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1. O critério de julgamento dos preços será de “MENOR PREÇO GLOBAL”.

8. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1.  O  serviço  objeto  do  presente  contrato,  em  conformidade  com  as  especificações
contidas  no  Anexo  I  do  instrumento  convocatório,  será  prestado  nos  locais  e  horários
definidos pelo CONTRATANTE.

8.2. Os serviços de transporte a serem prestados são de deslocamento de funcionários ou
pessoas  a  serviço  do  CRCRS,  podendo  serem  transportados  conjuntamente,  além  da
bagagem, pequenas cargas, tais como: livros, cartazes, papéis, banners, equipamentos e
outros materiais. 

8.3. Para a execução dos serviços a CONTRATADA utilizará veículos próprios ou adquiridos
por meio de sistema de arrendamento mercantil  (leasing) em nome da mesma, mantidos
sempre em perfeito estado de manutenção, conservação, limpeza e segurança, obedecidas
todas as normas legais correlatas determinadas para a atividade desempenhada.

8.4. Os serviços executados terão como pontos de apoio as Sedes do CRCRS, localizadas
nesta capital, na Rua Baronesa do Gravatai, n.º 471, Bairro Menino Deus e na Av. Praia de
Belas, n.º 1554, Bairro Praia de Belas.

8.5. As solicitações de veículos para a execução dos serviços serão encaminhadas pelo
CONTRATANTE  à  CONTRATADA,  considerando  que,  no  caso  de  deslocamentos  com
pernoite, o CRCRS comunicará à CONTRATADA com antecedência mínima de 48 horas e
quando não houver pernoite, a comunicação será com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas, devendo o(s) veículo(s) estar(em) à disposição do CRCRS, nos  horários e
locais  definidos  pelo  CONTRATANTE,  no  mínimo,  30  (trinta)  minutos  antes  do  horário
determinado.  O  CRCRS  poderá  solicitar  mais  de  um  veículo  automotivo  da  categoria
pretendida, nas mesmas condições pactuadas, para a mesma data.

8.6.  A atuação de funcionários  na fiscalização e operacionalidade do contrato em nada
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne
à execução do objeto.

8.7. A quantidade de motoristas utilizados e sua logística serão de inteira responsabilidade
da Empresa Licitante.

8.8.  Os veículos serão utilizados em todo e qualquer  trajeto,  seja capital  ou cidades do
interior do estado.

8.9.  Os  itinerários  serão  definidos  pelo  CRCRS,  de  acordo  com  as  necessidades  dos
serviços.

8.10. Os  veículos  deverão  ser  movidos,  preferencialmente,  à  combustíveis  de  origem
renovável ou bicombustível, conforme estabelecido na Lei nº 9.660/98. 

8.11. Os veículos deverão encontrar-se em perfeito estado de conservação e manutenção, 
abastecidos e limpos interna e externamente, e com a documentação exigida.
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8.12.  É vedada a sublocação de veículos  automotivos de praça,  tais  como táxi  ou por
intermédio de utilização de aplicativos de transporte de passageiros, tais como Uber, 99,
Cabify ou outros.

9. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1.  Os serviços  objeto  do  presente  Termo de  Referência  serão formalizados  mediante
Contrato Administrativo, conforme o artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

10. DA VIGÊNCIA

10.1.  O Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua data de
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, mediante termo aditivo. 

10.2. Em caso de prorrogação da vigência, é facultada a revisão do valor do contrato com
base em índices oficiais de inflação.

11. DO REAJUSTE

11.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato,  o seu valor  poderá ser
reajustado,  alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento da contratada e caso se verifique hipótese legal que
autorize reajustamento.

11.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma  não  possa  mais  ser  utilizado,  será  adotado  em  substituição  o  que  vier  a  ser
determinado pela legislação então em vigor.

12. DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para pagamento do objeto da presente licitação correrão por conta
do elemento de despesa 6.3.1.3 Uso de Bens e Serviços – 6.3.1.3.01.02.006 Serviços de
Transporte.

13. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A capacidade operacional deverá ser comprovada mediante a apresentação de, no mínimo,
um atestado ou declaração emitido(a) por pessoa jurídica de direito público ou privado que
tenha contratado junto à ofertante, que comprove a execução prévia de objeto semelhante
ao ora licitado. 

14. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

14.1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

14.1.2. Acompanhar e fiscalizar, por meio de um gestor designado, a fiel observância das
disposições do Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes
e  encaminhando  cópia  imediatamente  à  CONTRATADA,  para  a  pronta  correção  das
irregularidades apontadas.
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14.1.3. Solicitar a substituição de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, cujo
comportamento  ou  qualificação  técnica  venham  a  ser  julgados  inconvenientes  ou
insatisfatórios para a execução do objeto do contrato a ser firmado.

14.1.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

14.1.5.  Efetuar  o pagamento à  Contratada no valor  correspondente  ao fornecimento do
objeto,  referente  aos  serviços  efetivamente  prestados  pela  CONTRATADA,   no  prazo e
forma estabelecidos  no  Edital  e  seus  anexos,  mediante  as  Notas  Fiscais,  devidamente
discriminadas e atestadas.

14.1.6.  A Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela
CONTRATADA com terceiros,  ainda  que  vinculados  à  execução  do  objeto  do  presente
Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:

14.2.2.  Prestar  os  serviços  discriminados  no  Termo  de  Referência,  utilizando-se  de
empregados  (sejam  os  registrados  ou  os  contratados)  treinados,  preparados  para  a
execução do serviço,  com prática de direção defensiva e posse de Carteira Nacional de
Habilitação – CNH, conforme exigências legais referentes à categoria do veículo automotivo
que conduzirá na prestação do serviço.

14.2.3.  A  quantidade  de  motoristas  utilizados  e  sua  logística  serão  de  inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

14.2.4.  Manter  os  seus  motoristas,  quando  em  horário  de  trabalho,  bem  trajados  e
identificados por crachá de identificação fornecido pela prestadora do serviço.

14.2.5.  Fazer  com  que  seus  motoristas  cumpram  rigorosamente  os  procedimentos
constantes das Leis de Trânsito.

14.2.6.  Adotar  as  providências  e  assumir  as  obrigações  estabelecidas  na  legislação
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência de espécie, forem vítimas os
seus empregados, no desempenho dos serviços ou na conexão com eles.

14.2.7.  Exercer  rígido  controle  com  relação  à  validade  da  CNH  de  cada  motorista,
verificando se pertence à categoria compatível  com os serviços contratados,  bem como
manter regularizada a documentação dos veículos.

14.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive
salários de pessoal,  alimentação e transporte,  bem como tudo que as leis trabalhistas e
previdenciárias preveem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto
deste Termo de Referência.

14.2.9. Acatar as orientações do Gestor do Contrato ou seu substituto legal, sujeitando-se a
mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo
às reclamações formuladas.
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14.2.10. Substituir, em até 02 (duas) horas, qualquer veículo que, a juízo do usuário, não
esteja em perfeitas condições de utilização em serviço, nem dentro da categoria solicitada,
desde que devidamente comprovado pelo referido usuário.

14.2.11. Prestar esclarecimentos ao CRCRS sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolvam,  bem  como  relatar  toda  e  qualquer  irregularidade  observada  em  função  da
prestação dos serviços.

14.2.12.  Disponibilizar  os  veículos  solicitados  com  o  motorista,  nos  dias  e  horários
acordados, devendo, para tanto, em caso de pane de algum veículo, efetuar, de imediato, a
sua substituição, por outro com as mesmas especificações.

14.2.13. Responsabilizar-se por todas as despesas dos veículos utilizados na execução dos
serviços, inclusive as relativas à combustível, manutenção, acidente, multa, licenciamento,
seguro total e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados,
isentando  o  CRCRS  de  qualquer  responsabilidade  jurídica  ou  financeira  em  quaisquer
ocorrências.

14.2.14.  Adotar  todas  as  providências  necessárias  ao  socorro  de  vítimas  em  caso  de
acidente e informar imediatamente ao CRCRS.

14.2.15.  Não transferir  a outrem a execução do objeto deste Termo de Referência,  sem
prévia e expressa anuência do CRCRS.

14.2.16.  Substituir,  sempre que exigido pelo CRCRS, qualquer profissional cuja atuação,
permanência ou comportamento seja julgado prejudicial,  inconveniente ou insatisfatório à
disciplina da Entidade ou interesse do Serviço Público.

14.2.17. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor indicado pelo
CRCRS  para  acompanhamento  da  execução  do  Contrato,  prestando  todos  os
esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas.

14.2.18. Manter atualizado endereço, inclusive eletrônico, e telefones cadastrados junto ao
CONTRATANTE para comunicações, informando imediatamente eventual alteração.

14.2.19.  Disponibilizar  veículos  com  motorista  para  todas  as  categorias  de  veículos
automotivos dispostos da descrição do objeto.

14.2.20. Os motoristas, quando em serviço deverão estar providos de numerário suficiente
para  arcar  com  eventuais  despesas  pessoais,  estacionamento,  pedágio,  pernoite  e
manutenção do veículo.

14.2.21. Sempre que solicitado, apresentar, documentos que comprovem o cumprimento da
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação.

14.2.22. Acatar as exigências do CRCRS quanto à execução do objeto,  normas de controle
interno e rotinas de serviço.

14.2.23. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a
execução dos serviços prestados.

14.2.24.  A  quantidade  de  motoristas  utilizados  e  sua  logística  serão  de  inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
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14.2.25.  Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na
licitação.

15. DAS PENALIDADES

15.1. Ressalvadas as situações de caso fortuito e de força maior regularmente alegadas e
provadas,  a  CONTRATADA  sujeita-se  às  seguintes  penalidades,  isoladamente  ou
conjuntamente com as multas definidas no item 15.3 abaixo:

15.2. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante.

15.3. Multa, calculada sobre o valor do serviço solicitado:

a)  10%  (dez  por  cento)  pela  prestação  irregular  do  serviço,  bem  como  pelo
descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação aplicável que não
importe inexecução do objeto.

b)  20% (vinte por cento) em caso de inexecução do serviço.

15.4. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 2
(dois) anos.

15.5. Declaração, pelo Presidente do CONTRATANTE, da inidoneidade da CONTRATADA.

15.6. A aplicação de uma das penalidades previstas nesta Cláusula, não elide a aplicação
das demais.

15.7.  O  valor  da(s)  multa(s)  será  descontado  de  eventuais  pagamentos  devidos  à
CONTRATADA, ou, cobrado diretamente, caso inexistam valores a serem pagos ou o valor
da multa seja superior a estes.

15.8.  A penalidade  prevista  no  item  15.4  poderá  ser  aplicada  caso  a  CONTRATADA
demonstre conduta eivada de má-fé, ou, de qualquer forma incompatível com a seriedade
do procedimento, como tais consideradas o retardamento injustificado do cumprimento do
objeto  do  presente  contrato,  a  recusa  injustificada  de  assinatura  do  contrato,  a  não
manutenção da proposta de modo injustificado, a perda das condições de habilitação não
informada  imediatamente  ao  CONTRATANTE,  o  cometimento  de  fraudes  e  o
comportamento inidôneo.

15.9. A penalidade prevista no item 15.5 será aplicável em caso de reiteração de condutas
previstas no parágrafo anterior, ainda que não tenha sido aplicada a penalidade prevista no
item 15.4, bem como, no de comprovado envolvimento em ilícitos penais ou fiscais.

15.10.  As  penalidades  aqui  cominadas  são  de  caráter  administrativo,  e  não  limitam  a
atuação do CRCRS na esfera cível para ressarcimento de dano, inclusive moral.

15.11. Em caso de deficiência na execução do objeto, o CRCRS poderá recorrer a terceiros
para solução dos problemas, por conta da CONTRATADA.
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16. DO PAGAMENTO

16.1. De acordo com o artigo 64 da lei n° 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do
imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social – Cofins e da Contribuição para o Pis/Pasep.

16.2. A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à disposição de todos
os interessados no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br (Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil nº 1234/12  e alterações).

16.3. Após a apresentação e verificação da regularidade da nota fiscal, o pagamento será
efetuado em até 10 (dez) dias úteis.

16.4.  O pagamento será realizado com base na somatória dos quilômetros rodados por
veículos, multiplicado pelo custo do quilômetro rodado,  calculados por tipo de veículo.

16.5. Caso haja atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo CRCRS, o valor
devido deverá ser acrescido de atualização financeira pela taxa SELIC, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês.

17. DA FISCALIZAÇÃO

17.1.  A fiscalização  será  exercida  no  interesse  do  CRCRS e  não  exclui  nem reduz  a
responsabilidade  da  CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  quaisquer
irregularidades, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
sua  ocorrência,  não  implica  corresponsabilidade  do  CRCRS  ou  de  seus  agentes  e
prepostos.

17.2.  As  decisões e providências que ultrapassarem a competência  do fiscal  designado
deverão  ser  solicitadas  ao  seu  gestor,  em  tempo  hábil  para  adoção  das  medidas
convenientes.

17.3.  A CONTRATADA deverá indicar  um preposto para representá-la  junto ao fiscal  do
contrato.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. As notificações poderão ser formalizadas por meio eletrônico.

18.2. A tolerância das partes relativamente a infrações às disposições constantes do 
presente instrumento, não exime o infrator de cumprir com todas as obrigações assumidas, 
podendo ser-lhe exigida, a qualquer tempo, o cumprimento integral.

18.3.  O  Contrato,  sem  prejuízo  das  multas  e  demais  cominações  legais  previstas  no
contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n.º 8.666/93.

18.4. É vedada a subcontratação, salvo em situação excepcional devidamente justificada,
com  anuência  expressa  do  CONTRATANTE,  e  desde  que  a  subcontratada  comprove
preencher todos os requisitos de habilitação para contratação com o Poder Público.
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                                   PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 06/2018

                                    PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 24/2018

ANEXO II

 MINUTA DE CONTRATO 

Pelo  presente  instrumento  particular,  de  um  lado,  o CONSELHO  REGIONAL  DE
CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de Fiscalização e de Registro da
Profissão Contábil, com sede nesta Capital, na Avenida Praia de Belas n.º 1.554, inscrita no
CNPJ sob o nº 92.698.471/0001-33, neste ato representada por sua Presidente,  Contadora
ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES,  doravante denominado  CONTRATANTE, e, de outro
lado,  _______________,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.º  ____________,  com  sede
________________, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato
que decorre e tem seu fundamento no Processo Administrativo CRCRS nº 24/2018 se rege
pelo disposto na Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 5.450/05, no instrumento
convocatório  do Pregão Eletrônico n.º  06/2018,  na proposta apresentada e,  nos demais
elementos  do referido  processo  de  licitação,  os  quais  consideram-se parte  integrante  e
complementar  do  presente  contrato,  bem  como  nas  cláusulas  e  condições  a  seguir
especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1.  O  presente  contrato  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  na
prestação de serviço de locação de veículos automotivos, para transporte de pessoal, com
motorista, combustível e seguro total (sem franquia), por demanda, aferido por quilômetros
rodados,  para atender as necessidades do CRCRS, conforme condições,  quantidades e
especificações descritas no Instrumento convocatório do Pregão Eletrônico n.º 06/18 e seu
Anexo I, nos termos da proposta e demais elementos constantes no Processo Administrativo
n.º 24/18.

1.2.  O  objeto  licitado  abrangerá  as  seguintes  categorias  de  veículos  automotivos  e
especificações mínimas:

1.2.1. Categoria I: Veículo tipo automóvel sedan executivo, 04 (quatro) portas laterais, com
capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluindo motorista), potência mínima (ABNT) de
153 CV, motor 2.0 cilindradas, equipado com air bag duplo frontal, ar-condicionado, direção
hidráulica, elétrica ou eletro-hidráulica, transmissão automática, sistema de som (no mínimo
rádio AM/FM digital), freio a disco nas 04 (quatro) rodas com sistema antiblocante (ABS), de
fabricação não superior a 2 (dois) anos, devendo ser fornecido, juntamente com o motorista,
combustível e todos os acessórios obrigatórios.

1.2.2.  Categoria  II: Veículo  tipo  automóvel  sedan  executivo,  04  (quatro)  portas,  com
capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluindo motorista), potência mínima (ABNT) de
144 CV, motor 1.8 cilindradas, equipado com air-bag duplo frontal, ar-condicionado, direção
hidráulica,  elétrica ou eletro-hidráulica, sistema de som (no mínimo rádio AM/FM digital),
freio  a disco nas 04 (quatro)  rodas  com sistema antiblocante  (ABS),  de fabricação não
superior a 2 (dois) anos, devendo ser fornecido, juntamente com o motorista, combustível e
todos os acessórios obrigatórios.

1.2.3. Categoria III: Veículo tipo van para transporte de comitivas, com capacidade para no
mínimo 14 (quatorze) passageiros,  incluindo o motorista,  com ar-condicionado, poltronas
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reclináveis individuais, de fabricação não superior a 3 (três) anos,  devendo ser fornecido,
juntamente com o motorista, combustível e todos os acessórios obrigatórios.

1.2.4. Categoria IV: Categoria I com pernoite.

1.2.5. Categoria V: Categoria II com pernoite.

1.2.6. Categoria VI: Categoria III com pernoite.

1.3. Quando o deslocamento for inferior a 100 km, será considerado faturamento de 100 km.

1.4.  Nas categorias com pernoite,  o motorista da CONTRATADA deverá hospedar-se no
mesmo hotel que os membros do CRCRS.

1.5.  Para  deslocamentos  com  pernoite,  o  CRCRS  comunicará  à  CONTRATADA com
antecedência mínima de 48 horas. Quando não houver pernoite, a comunicação será no
prazo de 24 horas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

2.1. O valor unitário para a Categoria I, conforme veículo e especificações constantes no
item 1.2.1, será de R$ _________ (________________________), por quilômetro rodado.

2.2. O valor unitário para a Categoria II, conforme veículo e especificações constantes no
item 1.2.2, será de R$ _________ (________________________), por quilômetro rodado.

2.3. O valor unitário para a Categoria III, conforme veículo e especificações constantes no
item 1.2.3, será de R$ _________ (________________________), por quilômetro rodado.

2.4. O valor unitário para a Categoria IV, conforme veículo e especificações constantes no
item 1.2.4, será de R$ _________ (________________________), por quilômetro rodado.

2.5. O valor unitário para a Categoria V, conforme veículo e especificações constantes no
item 1.2.5, será de R$ _________ (________________________), por quilômetro rodado.

2.6. O valor unitário para a Categoria VI, conforme veículo e especificações constantes no
item 1.2.6, será de R$ _________ (________________________), por quilômetro rodado.

2.7.  O  valor  a  ser  pago  pelo  CONTRATANTE  à  CONTRATADA decorrerá  da  efetiva
utilização dos serviços, de acordo com os valores e condições estipulados na proposta. 

2.8.  Nos valores ajustados  já  estão incluídas todas as despesas relativas  ao objeto  do
presente contrato,  inclusive os impostos,  taxas ou outros ônus,  federais,  estaduais  e/ou
municipais porventura incidentes, incluído os pedágios, encargos sociais e trabalhistas, bem
como seguros, materiais, equipamentos, despesas com alimentação e pernoite, ou qualquer
outro elemento que possa influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.  O  serviço  objeto  do  presente  contrato,  em  conformidade  com  as  especificações
contidas  no  Anexo  I  do  instrumento  convocatório,  será  prestado  nos  locais  e  horários
definidos pelo CONTRATANTE.
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3.2. Os serviços de transporte a serem prestados são de deslocamento de funcionários ou
pessoas  a  serviço  do  CRCRS,  podendo  serem  transportados  conjuntamente,  além  da
bagagem, pequenas cargas, tais como: livros, cartazes, papéis, banners, equipamentos e
outros materiais. 

3.3. Para a execução dos serviços a CONTRATADA utilizará veículos próprios ou adquiridos
por meio de sistema de arrendamento mercantil  (leasing) em nome da mesma, mantidos
sempre em perfeito estado de manutenção, conservação, limpeza e segurança, obedecidas
todas as normas legais correlatas determinadas para a atividade desempenhada.

3.4. Os serviços executados terão como pontos de apoio as Sedes do CRCRS, localizadas
nesta capital, na Rua Baronesa do Gravataí, n.º 471, Bairro Menino Deus e na Av. Praia de
Belas, n.º 1554, Bairro Praia de Belas.

3.5. As solicitações de veículos para a execução dos serviços serão encaminhadas pelo
CONTRATANTE  à  CONTRATADA,  considerando  que,  no  caso  de  deslocamentos  com
pernoite, o CRCRS comunicará à CONTRATADA com antecedência mínima de 48 horas e
quando não houver pernoite, a comunicação será com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas, devendo o(s) veículo(s) estar(em) à disposição do CRCRS, nos  horários e
locais  definidos  pelo  CONTRATANTE,  no  mínimo,  30  (trinta)  minutos  antes  do  horário
determinado.  O  CRCRS  poderá  solicitar  mais  de  um  veículo  automotivo  da  categoria
pretendida, nas mesmas condições pactuadas, para a mesma data.

3.6.  A atuação de funcionários  na fiscalização e operacionalidade do contrato em nada
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne
à execução do objeto.

3.7. A quantidade de motoristas utilizados e sua logística serão de inteira responsabilidade
da Empresa Licitante.

3.8.  Os veículos serão utilizados em todo e qualquer  trajeto,  seja capital  ou cidades do
interior do estado.

3.9.  Os  itinerários  serão  definidos  pelo  CRCRS,  de  acordo  com  as  necessidades  dos
serviços.

3.10. Os veículos deverão ser movidos, preferencialmente, à combustíveis de origem 
renovável ou bicombustível, conforme estabelecido na Lei nº 9.660/98. 

3.11. Os veículos deverão encontrar-se em perfeito estado de conservação e manutenção, 
abastecidos e limpos interna e externamente, e com a documentação exigida.

3.12. É  vedada  a  sublocação  de veículos  automotivos  de praça,  tais  como táxi  ou  por
intermédio de utilização de aplicativos de transporte de passageiros, tais como Uber, 99,
Cabify ou outros.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato,  que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
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4.1.2. Acompanhar e fiscalizar, por meio de um gestor designado, a fiel observância das
disposições do Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes
e  encaminhando  cópia  imediatamente  à  CONTRATADA,  para  a  pronta  correção  das
irregularidades apontadas.

4.1.3. Solicitar a substituição de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, cujo
comportamento  ou  qualificação  técnica  venham  a  ser  julgados  inconvenientes  ou
insatisfatórios para a execução do objeto do contrato a ser firmado.

4.1.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

4.1.5.  Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  no  valor  correspondente  ao  fornecimento  do
objeto,  referente  aos  serviços  efetivamente  prestados  pela  CONTRATADA,   no  prazo e
forma estabelecidos  no  Edital  e  seus  anexos,  mediante  as  Notas  Fiscais,  devidamente
discriminadas e atestadas.

4.1.6.  A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela
CONTRATADA com terceiros,  ainda  que  vinculados  à  execução  do  objeto  do  presente
Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.2.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:

4.2.2.  Prestar  os  serviços  discriminados  no  Termo  de  Referência,  utilizando-se  de
empregados  (sejam  os  registrados  ou  os  contratados)  treinados,  preparados  para  a
execução do serviço,  com prática de direção defensiva e posse de Carteira Nacional de
Habilitação – CNH, conforme exigências legais referentes à categoria do veículo automotivo
que conduzirá na prestação do serviço.

4.2.3. A quantidade de motoristas utilizados e sua logística serão de inteira responsabilidade
da CONTRATADA.

4.2.4.  Manter  os  seus  motoristas,  quando  em  horário  de  trabalho,  bem  trajados  e
identificados por crachá de identificação fornecido pela prestadora do serviço.

4.2.5. Fazer com que seus motoristas cumpram rigorosamente os procedimentos constantes
das Leis de Trânsito.

4.2.6.  Adotar  as  providências  e  assumir  as  obrigações  estabelecidas  na  legislação
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência de espécie, forem vítimas os
seus empregados, no desempenho dos serviços ou na conexão com eles.

4.2.7. Exercer rígido controle com relação à validade da CNH de cada motorista, verificando
se  pertence  à  categoria  compatível  com  os  serviços  contratados,  bem  como  manter
regularizada a documentação dos veículos.

4.2.8. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive
salários de pessoal,  alimentação e transporte,  bem como tudo que as leis trabalhistas e
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previdenciárias preveem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto
deste Termo de Referência.

4.2.9. Acatar as orientações do Gestor do Contrato ou seu substituto legal, sujeitando-se a
mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo
às reclamações formuladas.

4.2.10. Substituir, em até 02 (duas) horas, qualquer veículo que, a juízo do usuário, não
esteja em perfeitas condições de utilização em serviço, nem dentro da categoria solicitada,
desde que devidamente comprovado pelo referido usuário.

4.2.11. Prestar esclarecimentos ao CRCRS sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolvam,  bem  como  relatar  toda  e  qualquer  irregularidade  observada  em  função  da
prestação dos serviços.

4.2.12. Disponibilizar os veículos solicitados com o motorista, nos dias e horários acordados,
devendo,  para  tanto,  em caso  de  pane  de  algum veículo,  efetuar,  de  imediato,  a  sua
substituição, por outro com as mesmas especificações.

4.2.13. Responsabilizar-se por todas as despesas dos veículos utilizados na execução dos
serviços, inclusive as relativas à combustível, manutenção, acidente, multa, licenciamento,
seguro total e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados,
isentando  o  CRCRS  de  qualquer  responsabilidade  jurídica  ou  financeira  em  quaisquer
ocorrências.

4.2.14. Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas em caso de acidente
e informar imediatamente ao CRCRS.

4.2.15. Não transferir a outrem a execução do objeto deste Termo de Referência, sem prévia
e expressa anuência do CRCRS.

4.2.16.  Substituir,  sempre que  exigido  pelo  CRCRS,  qualquer  profissional  cuja  atuação,
permanência ou comportamento seja julgado prejudicial,  inconveniente ou insatisfatório à
disciplina da Entidade ou interesse do Serviço Público.

4.2.17. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor indicado pelo
CRCRS  para  acompanhamento  da  execução  do  Contrato,  prestando  todos  os
esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas.

4.2.18. Manter atualizado endereço, inclusive eletrônico, e telefones cadastrados junto ao
CONTRATANTE para comunicações, informando imediatamente eventual alteração.

4.2.19.  Disponibilizar  veículos  com  motorista  para  todas  as  categorias  de  veículos
automotivos dispostos da descrição do objeto.

4.2.20. Os motoristas, quando em serviço deverão estar providos de numerário suficiente
para  arcar  com  eventuais  despesas  pessoais,  estacionamento,  pedágio,  pernoite  e
manutenção do veículo.

4.2.21. Sempre que solicitado, apresentar, documentos que comprovem o cumprimento da
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação.

4.2.22. Acatar as exigências do CRCRS quanto à execução do objeto, normas de controle
interno e rotinas de serviço.
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4.2.23. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a
execução dos serviços prestados.

4.2.24.  A  quantidade  de  motoristas  utilizados  e  sua  logística  serão  de  inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

4.2.25. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

5.1. Ressalvadas as situações de caso fortuito e de força maior regularmente alegadas e
provadas,  a  CONTRATADA  sujeita-se  às  seguintes  penalidades,  isoladamente  ou
conjuntamente com as multas definidas no item 7.3 abaixo:

5.2. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante.

5.3. Multa, calculada sobre o valor do serviço solicitado:

5.3.1. 10% (dez por  cento)  pela prestação irregular  do serviço,  bem como pelo
descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação aplicável que não
importe inexecução do objeto.

5.3.2.  20% (vinte por cento) em caso de inexecução do serviço.

5.4. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 2

(dois) anos.

5.5. Declaração, pelo Presidente do CONTRATANTE, da inidoneidade da CONTRATADA.

5.6. A aplicação de uma das penalidades previstas nesta Cláusula, não elide a aplicação das
demais.

5.7.  O  valor  da(s)  multa(s)  será  descontado  de  eventuais  pagamentos  devidos  à
CONTRATADA, ou, cobrado diretamente, caso inexistam valores a serem pagos ou o valor
da multa seja superior a estes.

5.8. A penalidade prevista no item 7.4 poderá ser aplicada caso a CONTRATADA demonstre
conduta  eivada  de  má-fé,  ou,  de  qualquer  forma  incompatível  com  a  seriedade  do
procedimento,  como  tais  consideradas  o  retardamento  injustificado  do  cumprimento  do
objeto  do  presente  contrato,  a  recusa  injustificada  de  assinatura  do  contrato,  a  não
manutenção da proposta de modo injustificado, a perda das condições de habilitação não
informada  imediatamente  ao  CONTRATANTE,  o  cometimento  de  fraudes  e  o
comportamento inidôneo.

5.9. A penalidade prevista no item 7.5 será aplicável em caso de reiteração de condutas
previstas no parágrafo anterior, ainda que não tenha sido aplicada a penalidade prevista no
item 7.4, bem como, no de comprovado envolvimento em ilícitos penais ou fiscais.

5.10. As penalidades aqui cominadas são de caráter administrativo, e não limitam a atuação
do CRCRS na esfera cível para ressarcimento de dano, inclusive moral.
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5.11. Em caso de deficiência na execução do objeto, o CRCRS poderá recorrer a terceiros
para solução dos problemas, por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1.  A fiscalização  será  exercida  no  interesse  do  CRCRS  e  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade  da  CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  quaisquer
irregularidades, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
sua  ocorrência,  não  implica  corresponsabilidade  do  CRCRS  ou  de  seus  agentes  e
prepostos.

6.2.  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem a  competência  do  fiscal  designado
deverão  ser  solicitadas  ao  seu  gestor,  em  tempo  hábil  para  adoção  das  medidas
convenientes.

6.3.  A CONTRATADA deverá  indicar  um preposto  para  representá-la  junto  ao  fiscal  do
contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

Os recursos financeiros para pagamento do objeto da presente licitação correrão por conta
do elemento de despesa 6.3.1.3 Uso de Bens e Serviços – 6.3.1.3.01.02.006 Serviços de
Transporte.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO:

8.1. De acordo com o artigo 64 da lei n° 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do
imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social – Cofins e da Contribuição para o Pis/Pasep.

8.2. A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à disposição de todos
os  interessados  no  site  da  Receita  Federal  www.receita.fazenda.gov.br,  (Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil  n.º 1234/12  e alterações).

8.3. Após a apresentação e verificação da regularidade da nota fiscal, o pagamento será
efetuado em até 10 (dez) dias úteis.

8.4.  O pagamento  será  realizado com base no  somatório  dos  quilômetros  rodados por
veículos, multiplicado pelo custo do quilômetro rodado, calculados por tipo de veículo.

8.5.  Caso haja atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo CRCRS, o valor
devido deverá ser acrescido de atualização financeira pela taxa SELIC, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

9.1.  O Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua data de
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, mediante termo aditivo. 
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9.2. Em caso de prorrogação da vigência, é facultada a revisão do valor do contrato com
base em índices oficiais de inflação.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DO REAJUSTE

10.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado,  alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento da contratada e caso se verifique hipótese legal que
autorize reajustamento.

10.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma  não  possa  mais  ser  utilizado,  será  adotado  em  substituição  o  que  vier  a  ser
determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo:

11.1.1.  Por  ato unilateral  e  escrito  do CONTRATANTE nos  casos previstos  nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei  n.º 8.666/93.

11.1.2. Por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência
para o CONTRATANTE.

11.1.3. Judicialmente, nos termos legais.

Parágrafo primeiro. Independentemente da aplicação das penalidades previstas no presente
contrato,  nos  casos  de  rescisão  em  virtude  de  inadimplemento  contratual,  a  parte
inadimplente ressarcirá à outra por todos os prejuízos decorrentes da rescisão.

Parágrafo segundo. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 

Fica eleita a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Porto Alegre, como foro para dirimir
eventuais litígios oriundos do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, ainda que
mais privilegiado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1. As notificações poderão ser formalizadas por meio eletrônico.

13.2. A tolerância das partes relativamente a infrações às disposições constantes do 
presente instrumento, não exime o infrator de cumprir com todas as obrigações assumidas, 
podendo ser-lhe exigida, a qualquer tempo, o cumprimento integral.

13.3.  O  Contrato,  sem  prejuízo  das  multas  e  demais  cominações  legais  previstas  no
contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n.º 8.666/93.

13.4. É vedada a subcontratação, salvo em situação excepcional devidamente justificada,
com  anuência  expressa  do  CONTRATANTE,  e  desde  que  a  subcontratada  comprove
preencher todos os requisitos de habilitação para contratação com o Poder Público.
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Por estarem em acordo com os termos do presente instrumento, após a leitura do mesmo,
firmam-no as partes em 2 (duas) vias de igual teor e forma, junto a duas testemunhas que
também subscrevem.

Porto Alegre, 10 de maio de 2018.

               Contadora ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES
            Presidente do CRCRS

            Contratada

      Testemunhas -   ________________           ________________
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