
Diretoria Administrativa – Divisão de Elaboração de Termo de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 201908000182963

 1. DO OBJETO

 1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de motofrete visando

a entrega  e  coleta  de  pequenas  cargas  por  meio  de  motocicletas,  conforme

condições deste Termo e Edital de Licitação. 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor
por km

Valor total
mensal

Valor total
anual

1

Serviços  de  motofrete
para entrega e coleta de
pequenas  cargas  por
meio  de  motocicletas,
até 8.000 km por mês,
dentro  da  a� rea  de
abrange�ncia de  Goia�nia
e Aparecida de Goia�nia.

KM 8.000

 2. DA JUSTIFICATIVA

 2.1. Tais serviços são de extrema importância para as unidades do Tribunal de

Justiça  que  demandam  os  serviços  de  transporte  de  documentos  (ofícios,

memorandos, material gráfico, convites) seja para coleta de assinaturas, entrega/

protocolo  de documentos,  bem como para o  transporte  de pequenas cargas,

serviços que agilizam a consecução das atividades das unidades requisitantes.

 2.2. A contratação do serviço em tela  faz necessária tendo em vista que o

Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás  não  possui  em  seu  quadro  efetivo  de

pessoal, servidores com atribuição para execução dos serviços de Motociclista

pertencentes à frota deste Poder;

 2.3. Insta mencionar que o atual contrato celebrado em 29/12/2019 teve a sua

última prorrogação autorizada por meio do 5º Termo Aditivo que expirar-se-á em

28/12/2020.
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 3. DA  CLASSIFICAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  E  FORMA  DE  SELEÇÃO  DO

FORNECEDOR

 3.1. Trata-se  de  serviço  comum  a  ser  contratado  mediante  licitação,  na

modalidade pregão em sua forma eletrônica;

 3.2. Os  serviços  a  serem  contratados  enquadram-se  nos  pressupostos  do

Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer

das atividades no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada; 

 3.3. A  prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os

empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer

relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

 4. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 4.1. Os serviços serão prestados por meio de solicitação dos Fiscais Técnicos

do contrato, obrigatoriamente, via mensagem eletrônica ou mensagem whatsapp

disponibilizados pela Contratada, com indicação expressa do endereço de coleta,

da rota de entrega e da quilometragem a ser percorrida pelo motociclista;

 4.2. As indicações  de quilometragem a serem informadas pelo  Contratante,

que deverão constar  na Ordem de Serviço,  terão como base pesquisa a ser

realizada no site “www.google.com.br/maps”;

 4.3. A  Contratada  deve  responder  à  solicitação,  de  imediato,  de  forma

expressa,  momento  em  que  a  concordância  em  realizar  o  serviço  solicitado

importa em anuência quanto a quilometragem indicada pelo Contratante;

 4.4. Para efeito de agrupamento e gestão contratual  os fiscais técnicos que

realizarem solicitação(ões) do(s) serviço(s) de motofrete deverão repassar,  de

forma expressa, ao Gestor do Contrato, até o 1º dia útil do mês subsequente,

todas as solicitações efetivadas no mês anterior com o somatório das respectivas

quilometragens;

 4.5. O atendimento à solicitação será efetuado mediante comparecimento do

motociclista da Contratada ao local indicado na solicitação, no prazo máximo de

20 (vinte) minutos para os prédios localizados em Goiânia e 30 (trinta) minutos
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para os localizados em Aparecida de Goiânia, contados a partir do recebimento

do chamado;

 4.5.1. Os  serviços  serão  prestados  preferencialmente,  entre  as  7:00hs  e

19:00, nos seguintes prédios:

a. Divisão de Transportes da Diretoria Administrativa: Av. Assis Chateaubriand,

n° 195, Setor Oeste, Goiânia;

b. Fórum Cível da Comarca de Goiânia: Av. Olinda c/ Rua PL-03, Qd. G, Lt. 4

Park Lozandes;

c. Fórum  Criminal  da  Comarca  de  Goiânia:  RUA 72,  Qd.  C-15/19  JARDIM

GOIÁS;

d. Secretário do Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Goiânia:

Rua T-47 nº 669, esquina com a T-30, Setor Bueno;

e. Secretaria da Diretoria do Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia: Rua

Versales, QD. 03, LT 08/14, Resid Maria Luíza.

 4.6. As  pequenas  cargas  deverão  ser  retiradas  no  local  indicado  pelo

responsável do chamado e entregues aos respectivos destinatários, no menor

prazo possível,  com qualidade e eficiência,  observando o  respeito  às  leis  de

trânsito e à segurança individual/coletiva;

 4.7. A entrega deverá ser protocolada, salva expressa orientação em contrário;

 4.8. É proibido o transporte de valores, tais como: moeda corrente, nacional ou

estrangeira, vale-refeição, vale-transporte, joias ou similares, sem o prévio aviso

à Contratada.

 4.9. Pré requisitos aos condutores envolvidos na prestação dos serviços:

 4.9.1.  Ter, no mínimo, 21 (vinte e um) anos completos;

 4.9.2.  Possuir  respectiva  habilitação,  por  pelo  menos  2  (dois)  anos,  na

categoria A;

 4.9.3.  Não estar em cumprimento de pena de suspensão do direito de dirigir,

cassação da Carteira Nacional  de Habilitação (CNH),  decorrente de crime de

trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.
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 4.9.4.  Estar  aprovado  em curso  especializado,  nos  termos  da  Resolução

nº 410/12 do CONTRAN, alterada pela Resolução nº 414/12 do CONTRAN

 4.10. Os  condutores  deverão  ter  as  condições  necessárias  para  o  perfeito

desenvolvimento dos serviços:

 4.10.1.  Colete de segurança dotado de dispositivos retrorreflexivos, contendo

elementos de identificação do condutor;

 4.10.2.  Capacete  automotivo  certificado  pelo  INMETRO,  com  elementos

retrorreflexivos, aplicados na parte externa do casco;

 4.10.3.  Equipamento de comunicação móvel;

 4.10.4.  Crachá de identificação;

 4.10.5.  Uniformes padronizados; e

 4.10.6.  Acessórios de segurança/ equipamentos de proteção individual (EPIs).

 4.11. Utilizar  motocicletas  previamente  aprovadas  e  registradas  pelos  órgãos

públicos competentes, com as seguintes características técnicas:

 4.11.1.  Serem de, no mínimo, 125cc, e estarem em excelentes condições de

funcionamento e conservação,  com todas as revisões periódicas necessárias,

minimizando, assim, a ocorrência de defeitos durante a prestação de serviços,

prevista neste contrato;

 4.11.2.  Estarem identificadas com a logomarca da empresa;

 4.11.3.  Portarem  baú  com  tampa  convexa  no  lado  superior  e  fixada  por

suportes  metálicos  na  posição  traseira  da  motocicleta,  observado o  limite  de

peso especificado pelo fabricante, tanto do compartimento como da motocicleta,

com fechadura e trava;

 4.11.4.  Possuírem  equipamento  de  segurança,  tipo  antena,  fabricado  com

material  rígido,  visando  a  proteção  do  condutor  contra  linhas,  fios  e  cabos

aéreos,  e  equipamento  de  proteção  para  membros  inferiores  (tipo  “mata

cachorro”);

 4.11.5. Serem originais de fábrica;

 4.11.6. Terem, no máximo, 10 (dez) anos de fabricação;
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 4.11.7. Possuírem  os  padrões  de  visualização  definidos  pelo  Código  de

Trânsito Brasileiro, pela Resolução CONTRAN nº 356 de 02 de Agosto de 2010,

e/ou órgãos públicos competentes;

 4.11.8.  Possuírem  os  equipamentos  obrigatórios  definidos  no  Código  de

Trânsito Brasileiro e Resolução CONTRAN nº 356 de 02 de Agosto de 2010;

 4.11.9.  Terem sido aprovadas em vistoria pelos órgãos públicos competentes;

 4.11.10. Possuírem registro como veículo da categoria de aluguel;

 4.11.11. Serem  aprovadas  em  inspeção  semestral  para  verificação  dos

equipamentos obrigatórios e de segurança;

 4.12. Além das condições estabelecidas no subitem 8.7.7, para a prestação dos

serviços de motofrete no município de Goiânia deverão ser observadas a Lei

Municipal n° 9.074, de 19 de setembro de 2011 e demais legislações vigentes;

 5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 5.1. Apresentar original ou cópia(s) autenticada(s) de atestado(s) em nome da

licitante,  emitido(s)  por  pessoa jurídica  de direito  público  ou privado devendo

conter a identificação do emitente, bem como o nome e o cargo do signatário,

comprovando  quantitativos  de  50%,  no  mínimo,  de  prestação  de  serviços

compatíveis  com  o  objeto  desta  licitação  em  características,  quantidades  e

prazos. Deverá constar do documento o endereço completo, inclusive eletrônico,

se houver,  do órgão/pessoa emitente,  para eventuais  esclarecimentos que se

julgarem necessários;

 5.1.1. Tais atestados deverão conter,  necessariamente, a especificação dos

serviços e o prazo de execução;

 5.2. Autorização  expedida  pelo  órgão  executivo  de  trânsito  do  estado,

conforme lei federal 12009/2009;

 5.2.1. A licitante não estabelecida no Município de Goiânia e que não possua

a  documentação,  deverá  apresentar  declaração  comprometendo-se  a

providenciá-la, caso seja vencedora da licitação.
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 5.3. Declaração de motocicletas com licença de operação expedida pelo órgão

executivo de trânsito;

 5.3.1. A licitante que não possua tal exigência deverá apresentar declaração

comprometendo-se a providenciá-la, caso seja vencedora da licitação.

 6. DA GESTÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

 6.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante

para acompanhar e fiscalizar  a prestação dos serviços,  anotando em registro

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que

for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

 6.1.1. GESTOR:   Diretor(a)  da  Divisão  de  Transportes  da  Diretoria

Administrativa;

 6.1.2. FISCAL ADMINISTRATIVO:   servidor indicado pelo Diretor da Divisão de

Transportes da Diretoria Administrativa;

 6.1.3. FISCAL  TÉCNICO:   servidor  indicado  pelo  Diretor  da  Divisão  de

Transportes da Diretoria Administrativa;

 6.1.4. FISCAIS SETORIAIS:   

a. Diretor(a) da Divisão de Transportes da Diretoria Administrativa;

b. Secretário(a) da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia ou servidor por ele

indicado;

c. Secretário(a) da Diretoria do Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia ou

servidor por ele indicado;

d. Secretário(a) do Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Goiânia; 

 6.2. A gestão, controle e a fiscalização contratual serão realizados pelo Gestor

do  Contrato,  auxiliado  pelo  Fiscal  Técnico  e  Fiscal  Administrativo,  todos

servidores  capacitados  para  o  exercício  destas  atividades  e  formalmente

designados  pela  autoridade  competente  do  TJGO,  sendo  os  seguintes

instrumentos principais para desenvolvimento de suas atividades:

 6.2.1.  Proposta apresentada pela contratada no processo licitatório;
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 6.2.2.  Resultados dos indicadores do IMR.

 6.3. Os  resultados  dos  indicadores  do  IMR  serão  apurados  conforme

especificado no Anexo I deste TR, incluídas as definições dos impactos a serem

aplicadas  sobre  os  valores  dos  pagamentos  mensais  devidos  à  contratada,

consideradas as seguintes perspectivas:

 6.3.1. Indicador  Desempenho,  destinado  a  medir  o  desempenho  da

contratada na execução do serviço;

 6.3.2. Indicador Qualidade, destinado a medir a qualidade dos resultados da

execução do serviço;

 6.3.3. Indicador Satisfação do Usuário,  destinado a medir  a satisfação dos

servidores do TJGO com a execução do serviço.

 6.4. O Gestor do Contrato deverá atuar na análise processual de apresentação

de  conta  para  posterior  ateste,  nos  atos  preparatórios  para  a  instrução

processual  de  prorrogação  até  a  celebração  de  novo  contrato  e  possíveis

alterações  contratuais,  nas  garantias  de  execução  contratual,  pagamento  do

serviço  executado,  na  abertura  de  procedimento  para  aplicação  de  sanções

administrativas, término do contrato, aplicar glosas, atestar faturas, acompanhar

o contrato em seus prazos, verificar valores no ato de apresentação de fatura

pertinente a repactuações, dentre outras atividades de gestão;

 6.5. O  Fiscal  Técnico deverá fiscalizar  a execução do serviço,  verificando a

compatibilidade e o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada e

apurando o resultado dos indicadores de desempenho, qualidade do resultado e

de satisfação dos usuários, em consonância com o estabelecido no IMR, Anexo

I, com registro das suas observações em relatório a ser encaminhado ao Gestor

do Contrato até o 5º dia útil do mês subsequente ao serviço prestado;

 6.6. O  Fiscal  Administrativo deverá fiscalizar  os aspectos administrativos  da

execução  contratual,  observando  a  pontualidade  da  prestação  dos  serviços,

conforme  as  obrigações  assumidas  pela  contratada,  devendo  registrar  as

ocorrências e encaminhá-las ao Gestor  do Contrato  até o 5º  dia útil  do mês

subsequente ao serviço prestado;
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 6.7. O Gestor do Contrato, auxiliado pelo Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo,

deverá  observar  as  especificações  estabelecidas  neste  TR,  determinando  as

eventuais alterações necessárias, de modo a garantir a eficácia e eficiência da

execução do serviço e a efetividade dos seus resultados;

 6.8. O Gestor do Contrato, auxiliado pelo Fiscal Técnico, considerará a efetiva

execução do serviço, mediante a apresentação de relatório/ateste encaminhados

até o 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços e, observando as

disposições contratuais  estabelecidas,  determinar  as alterações necessárias a

serem promovidas pelo Contratante;

 6.9. Os Fiscais  deverão  observar  a  obrigação  constante  do  item 4.4  deste

Termo;

 6.10. O Fiscal  Técnico e pelo Fiscal  Administrativo,  mediante as informações

contidas no Termo de Referência, deverá cotejar periodicamente a quantidade de

quilômetros  por  mês  contratado,  considerando  a  possibilidade  de  alteração

contratual  caso  os  quantitativos  propostos  sejam  superiores  ao  necessário

efetivamente aplicado;

 6.11. A Contratada, na data de assinatura do contrato, deverá indicar preposto

para  representá-la  na  execução contratual,  pelo  cumprimento  das  obrigações

assumidas  e  pelo  relacionamento  com  o  TJGO  nos  assuntos  relativos  ao

contrato;

 6.12. As comunicações entre o Gestor do Contrato, representando o TJGO, e o

preposto indicado pela contratada serão sempre por escrito, preferencialmente

por meio de correio eletrônico, com a utilização de endereços de e-mail indicados

na data de assinatura do contrato.

 7. AS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 7.1. São obrigações do Contratante:

 7.1.1. Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou

irregularidades verificadas na prestação dos serviços, para que seja corrigido;
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 7.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,

através de comissão/servidor especialmente designado;

 7.1.3. Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  utilizando-se  como  unidade  de

medida  a  quilometragem  percorrida  pelo  motociclista  para  a  prestação  do

serviço, no prazo, condições e forma estabelecidos neste instrumento;

 7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente

Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 8.1. A  Contratada  responsabilizar-se-á  integralmente  pelos  serviços

contratados, cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução,

cabendo também:

 8.1.1.  Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as

obrigações  assumidas  e  todas  as  condições  que  culminaram  em  sua

contratação;

 8.1.2.  Implantar,  de  forma  adequada,  a  planificação,  a  execução  e  a

supervisão permanente dos serviços, de maneira estruturada, mantendo, durante

o horário comercial, suporte para dar atendimento a eventuais ações necessárias

à continuidade dos serviços;

 8.1.3.  Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com

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

 8.1.4.  Responsabilizar-se,  desde  a  coleta  até  a  entrega  ao  respectivo

destinatário, pela guarda e perfeita conservação das pequenas cargas e outros

itens, respondendo por perdas, danos ou extravios, e obrigando-se, a efetuar o

ressarcimento ou a indenização devida quando da apuração dos prejuízos pela

Divisão de Transportes da Diretoria Administrativa;

 8.1.5.  Estar cadastrada perante os órgãos públicos competentes pertinentes

a prestação de serviços;
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 8.1.6.  Vedar o emprego de práticas que estimulem o aumento de velocidade

pelos profissionais motociclistas, conforme o disposto pela Lei Federal n° 12.436,

de 06/07/2011;

 8.1.7.  Orientar os condutores destacados para execução dos serviços que se

apresentem  convenientemente  trajados,  com  observância  à  padronização  de

roupagem e/ou uniformes, instruindo-os quanto à expressa vedação de utilização

de chinelos  ou qualquer calçado que não o  apropriado ao serviço,  bermuda,

camiseta  cavada  ou  boné  e  seguindo  as  recomendações  da  Divisão  de

Transportes da Diretoria Administrativa quanto a estes quesitos, sempre que esta

julgar necessário;

 8.1.8.  Orientar os condutores quanto à utilização de crachás de identificação,

equipamentos  de  proteção  individual  (EPI’s),  acessórios  e  equipamentos  de

segurança  exigidos  Pela  Vigilância  Sanitária  em caso  de  pandemias  ou  que

venham a ser exigidos durante a vigência do presente contrato;

 8.1.9. Designar, por escrito, encarregado responsável pelo(s) serviço(s), com

a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Esse encarregado terá a

obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao preposto dos serviços

da Divisão de Transportes da Diretoria Administrativa e tomar as providências

pertinentes;

 8.1.10. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao

atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito;

 8.1.11. Instruir  seus  empregados  quanto  às  necessidades  de  acatar  as

orientações  da  Divisão  de  Transportes  da  Diretoria  Administrativa,  inclusive

quanto  ao cumprimento  das Normas Internas e de Segurança e Medicina do

Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas onde tiver prestando os

serviços;

 8.1.12. Exercer controle sobre a pontualidade de seus empregados;

 8.1.13. Fazer  seguro  de  acidente  de  trabalho  para  seus  empregados,

responsabilizando-se,  também,  pelas  prescrições  e  encargos  trabalhistas,
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previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  resultantes  da  execução  do  contrato,

conforme exigência legal;

 8.1.14. Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  ao  Poder

Judiciário Goiano ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução

do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da

Divisão de Transportes da Diretoria Administrativa em seu acompanhamento;

 8.1.15. Manter  contingente suficiente  de profissionais,  de forma a atender  o

cumprimento das obrigações assumidas;

 8.1.16. Afastar, após notificação, todo empregado que, a critério da Divisão de

Transportes da Diretoria Administrativa, proceder de maneira desrespeitosa para

com os empregados e clientes desta, além do público em geral, garantindo que o

mesmo não seja remanejado para outro serviço da Contratada;

 8.1.17. Substituir, no prazo máximo de 02 (duas) horas após a ocorrência, o

motociclista que, durante a execução dos serviços, envolver-se em acidentes ou

tiver  a  sua  motocicleta  imobilizada  por  problemas  mecânicos,  dando  segura

continuidade ao processo de entrega;

 8.1.18. Responder pelos atos que venham a ser praticados pelos condutores a

serviço  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  sejam por  imperícia  ou

negligência  ou  por  quaisquer  outros  motivos  que  venham  a  culminar  em

acidentes no trânsito ou outros que venham a causar problemas a este Poder,

com relação às pequenas cargas ou objetos sob sua responsabilidade;

 8.1.19. Responsabilizar-se  integralmente  pelas  despesas  de  seguros,

licenciamentos, combustíveis, lubrificantes, manutenção corretiva e/ou preventiva

das  motocicletas  ou  quaisquer  outros  itens  destinados  à  conservação  e  à

manutenção da frota,  mantendo-a sempre em condições aceitáveis e seguras

para execução dos serviços;

a. Executar  manutenção  preventiva  e  corretiva  dos  veículos,  incluindo  os

serviços de funilaria, pintura, troca de pneus, lubrificação, bem como substituição

de peças desgastadas;
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b. Manter  a  regulagem  dos  veículos  motocicletas,  preservando  as  suas

características originais para que sejam minimizados os níveis de emissão de

poluentes, visando contribuir com o atendimento aos programas de qualidade do

ar, observados os limites máximos de emissão de gases, conforme legislação

vigente.  A  constatação  de  inadimplemento  dessas  exigências  ensejará  a

substituição imediata desse veículo, sob pena de sanções ou rescisão contratual,

sem prejuízo  das  penalidades  constantes  da  legislação  que  rege  a  matéria,

normas brasileiras aplicáveis e manuais de proprietários e serviços de veículo;

c. Implementar  soluções tecnológicas que permitam melhorias do controle de

emissão de gases poluentes na atmosfera;

d. Manter  os  veículos  de  modo  a  coibir  a  deterioração  e  a  adulteração  do

sistema de escapamento, que possam resultar em níveis de emissão sonoras

superiores  aos  padrões  aceitáveis  nos  termos  da  legislação  vigente,  normas

brasileiras aplicáveis e recomendação dos manuais de proprietários e serviços

do veículo;

 8.1.20. Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos,

especialmente quanto à aquisição e descarte de pneus, bem como dos resíduos

dos processos de manutenção e limpeza dos veículos;

a. Observar  as  disposições  contidas  na  Lei  estadual  14.186,  de  15.07.2010

quanto à destinação final das embalagens de óleos lubrificantes;

b. Na manutenção dos veículos motorizados envolvidos na prestação do serviço

deve-se dar prioridade ao emprego de óleos lubrificantes novos que tenham em

sua composição óleos básicos refinados;

c. Cumprir  os  postulados  legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou

municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho;

d. Manter regular e atualizado seu cadastro e documentação junto aos  órgãos

competentes, cumprindo todas as exigências legais e operacionais estabelecidas

por estes;

 8.1.21. Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  obrigações  previstas  em

Acordo,  Convenção,  Dissídio  Coletivo  de  Trabalho  ou  equivalentes  das
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categorias  abrangidas  pelo  contrato,  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,

sociais,  previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  em  legislação

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

 8.1.22. Relatar  ao  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no

decorrer da prestação dos serviços;

 8.1.23. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre;

 8.1.24. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

 8.1.25. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do

cumprimento do contrato;

 8.1.26. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo

as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14

de dezembro de 2006;

 8.1.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante

ou por seus prepostos;

 9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 9.1. É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.

 10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais

cláusulas  e  condições  do  contrato;  não  haja  prejuízo  à  execução  do  objeto
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pactuado  e  haja  a  anuência  expressa  da  Administração  à  continuidade  do

contrato.

 11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem

na  verificação  da  conformidade  da  prestação  dos  serviços,  técnicas  e

equipamentos  empregados,  de forma a  assegurar  o  perfeito  cumprimento  do

ajuste,  que  serão  exercidos  por  um ou  mais  representantes  da  Contratante,

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

 11.2. As  atividades  de  gestão  e  fiscalização  da  execução  contratual  são  o

conjunto  de ações que tem por  objetivo  aferir  o  cumprimento  dos resultados

previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a regularidade

das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à

instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor

de contratos  para  a  formalização  dos procedimentos  relativos  à  repactuação,

alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções,

extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das

cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.

 11.3. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da

execução  do  contrato,  podendo  ser  auxiliado  pela  fiscalização  técnica,

administrativa, técnico/administrativo e pelo público usuário, de acordo com as

disposições deste Termo de Referência.

 11.4. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas

por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício

dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão

do  volume  de  trabalho,  não  comprometa  o  desempenho  de  todas  as  ações

relacionadas à Gestão do Contrato.

 11.5. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios

estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como
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um  todo  e  não  apenas  erros  e  falhas  eventuais  no  pagamento  de  alguma

vantagem a um determinado empregado.

 11.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução

do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme

modelo  previsto  em Anexo,  ou  outro  instrumento  substituto  para  aferição  da

qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no

pagamento  com  base  nos  indicadores  estabelecidos,  sempre  que  a

CONTRATADA:

 11.6.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a

qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

 11.6.2. Deixar  de  utilizar  materiais  e  recursos  humanos  exigidos  para  a

execução  do  serviço,  ou  utilizá-los  com  qualidade  ou  quantidade  inferior  à

demandada.

 11.7. A utilização  do  IMR  não  impede  a  aplicação  concomitante  de  outros

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

 11.8. Durante  a  execução  do  objeto,  o  fiscal  técnico  deverá  monitorar

constantemente  o  nível  de  qualidade  dos  serviços  para  evitar  a  sua

degeneração, devendo intervir  para requerer à CONTRATADA a correção das

faltas, falhas e irregularidades constatadas.

 11.9. O  fiscal  técnico  deverá  apresentar  ao  preposto  da  CONTRATADA  a

avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e

qualidade da prestação dos serviços realizada.

 11.10. Em  hipótese  alguma,  será  admitido  que  a  própria  CONTRATADA

materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços

realizada.

 11.11. Na  hipótese  de  comportamento  contínuo  de  desconformidade  da

prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta

ultrapassar  os  níveis  mínimos  toleráveis  previstos  nos  indicadores,  além dos

fatores redutores, deve ser aplicado às sanções à CONTRATADA de acordo com

as regras previstas no ato convocatório.
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 11.12. O representante da Contratante deverá ter  a qualificação necessária

para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

 12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

 12.1. A emissão  da  Nota  Fiscal/Fatura  deve  ser  precedida  do  recebimento

definitivo dos serviços, nos termos abaixo;

 12.2. No  prazo  de  até  5  dias  corridos  do  adimplemento  da  parcela,  a

CONTRATADA  deverá  entregar  toda  a  documentação  comprobatória  do

cumprimento da obrigação contratual, no ato da protocolização da Nota Fiscal,

sendo elas:

 12.2.1. Fatura do mês da prestação dos serviços constando no corpo da nota

fiscal: O mês de referência, número do edital a qual a fatura está vinculada o

valor do serviço, com o quantitativo total de quilômetros do mês;

 12.2.2. As ordens de serviço solicitando cada viagem;

 12.2.3. Certidão  conjunta  relativa  aos  tributos  federais  e  à  Dívida  Ativa  da

União;

 12.2.4. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital

e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

 12.2.5. Certidão  de  Regularidade  do  FGTS  –  CRF  e  comprovação  de  sua

quitação;

 12.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

 12.2.7. Guia previdenciária e sua quitação; e

 12.2.8. Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades

Estaduais (CADIN ESTADUAL).

 12.3.  O recebimento provisório da fatura será realizado pelo Gestor do Contrato

na análise primária, vislumbrando se o valor apresentado condiz com o serviço

prestado,  observando  o  limite  do  contrato.  Caso  o  valor  apresentado  seja

superior  ao  valor  empenhado,  será  dada  à  Contratada  a  oportunidade  de
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cancelar a fatura e expedir novo documento ou solicitar a concordância da glosa

para adequação de valores;

 12.4. O Fiscal  Administrativo  encaminhará  ao  gestor  todos  os  apontamentos

(atestes) realizados no decorrer do mês da fatura, para subsidiar a avaliação da

documentação protocolada pela contratada, bem como para atestar o pagamento

dos serviços prestados; 

 12.5. Para efeito de análise processual, ao final de cada período mensal, o fiscal

técnico e  administrativo  do contrato deverão apurar o resultado das avaliações

da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da

prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos

no ato convocatório,  que poderá resultar  no redimensionamento de valores a

serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor

do contrato.

 12.6. Cabe ao gestor após o recebimento da apresentação de conta: 

 12.6.1. Realizar a análise da documentação apresentada pela Contratada e,

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,

solicitará à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

 12.6.2. Em  caso  de  divergência  de  valores  da  NF,  o  gestor  comunicará  a

Contratada solicitando a emissão nova Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado  pela  fiscalização,  ou  encaminhará  comunicado  à  empresa

solicitando concordância da glosa a ser aplicada;

 12.6.3. No que concerne às glosas com base no Instrumento de Medição de

Resultado  (IMR),  ou  instrumento  substituto,  será  encaminhado mensagem

eletrônica à Contratada, informando o valor que será, glosa, a forma e critérios

adotados para chegar ao valor, bem como de solicitar a manifestação de glosa

para ser aplicada na fatura do mês subsequente, ou oportunizando a contratada

de fazê-la de forma espontânea;

 12.7. O  recebimento  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em
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qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas

em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

 13. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

 13.1. A qualidade dos serviços prestados será medida por meio de indicadores

comuns a todos os cargos estabelecidos abaixo e especificado no Anexo I, estão

especificados os indicadores de cada cargo:

 13.1.1. Quando os indicadores resultarem em valor acima de 6 pontos, além da

glosa,  deverá  ser  aplicada  multa  compensatória  de  forma  proporcional  à

obrigação inadimplida, conforme sanção descrita neste Termo;

 13.1.2. A recorrência de motivos que levaram à aplicação de glosas poderá se

configurar  inexecução  do  objeto  do  contrato,  situação  sujeita  a  sanções

administrativas;

 13.1.3. As glosas definidas em cada um dos indicadores podem ser aplicadas

de forma acumulativa;

 13.1.4. O  resultado  da  apuração  da  pontuação  e  respectivo  percentual  da

glosa, serão comunicados pelo fiscal do contrato, por meio de notificação formal,

a então contratada, que terá prazo de 5 dias úteis, a partir do recebimento da

comunicação, para contestar;

 13.1.5. A cada glosa, os valores do somatório serão zerados, de forma a não

haver duplicidade;

 13.1.6. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

 14. DO PAGAMENTO

 14.1. O  pagamento  será  realizado  no  prazo  máximo  de  até  30  (trinta)  dias

consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem

bancária,  para  crédito  em  banco,  agência  e  conta-corrente  indicados  pelo

contratado;
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 14.1.1. Para execução do pagamento,  a contratada deverá fazer  constar  da

nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome

do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário,  CNPJ nº

02.050.330/0001-17, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a

respectiva agência;

 14.1.2. A  Nota  Fiscal  deverá  ser  emitida  pela  própria  CONTRATADA,

obrigatoriamente  com o  número  de  inscrição  no  CNPJ  apresentado  nos

documentos  de  habilitação  e  das  propostas,  não  se  admitindo  Notas  Fiscais

emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;

 14.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o

Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do contrato;

 14.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação

da regularidade fiscal, constatada por meio das certidões previstas no art. 29 da

Lei nº 8.666, de 1993;

 14.3.1. Os  documentos  referentes  à  regularidade  fiscal  deverão  apresentar

igualdade de CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara

expressamente  no  referido  documento  que  ele  é  válido  para  todos  os

estabelecimentos sede e filiais da contratada;

 14.4. Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  ou  dos  documentos

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da

despesa,  como,  por  exemplo,  obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não

acarretando qualquer ônus para a Contratante;

 14.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida

a ordem bancária para pagamento;

 14.6. Antes  de  cada  pagamento  à  contratada,  será  realizada  consulta  às

certidões de regularidade fiscal para verificar a manutenção das condições de

habilitação exigidas no edital;
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 14.6.1. Constatando-se  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis,  regularize sua situação ou,  no mesmo prazo,  apresente  sua defesa.  O

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;

 14.6.2. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a

Administração  deverá  realizar  consulta  para  identificar  possível  suspensão

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

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas

indiretas;

 14.6.3. Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada

improcedente, o Tribunal de Justiça comunicará aos órgãos responsáveis pela

fiscalização da regularidade fiscal  quanto à inadimplência da contratada,  bem

como  quanto  à  existência  de  pagamento  a  ser  efetuado,  para  que  sejam

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir  o recebimento de

seus créditos;

 14.6.4. Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas necessárias à

rescisão  contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,

assegurada à contratada a ampla defesa e o contraditório;

 14.6.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não

regularize sua situação junto ao órgão correspondente;

a. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo

por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância,

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Tribunal

de Justiça;

 14.7. Quando do pagamento,  será  efetuada a  retenção tributária  prevista  na

legislação aplicável;

 14.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos

da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto

aos  impostos  e  contribuições  abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o
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pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na

referida Lei Complementar;

 14.8.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada

não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a

taxa  de  compensação  financeira  devida  pela  Contratante,  entre  a  data  do

vencimento  e  o  efetivo  adimplemento  da  parcela,  é  calculada  mediante  a

aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

E M = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I = (6/100)
       365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

 15. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 15.1. O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a

contar  da  sua  assinatura,  podendo  ser  prorrogado  por  iguais  e  sucessivos

períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei n.

8.666/93;

 15.2. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual;

 15.3. Toda prorrogação de contrato será precedida da realização de pesquisas

de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades

da Administração Pública, visando assegurar a manutenção da contratação mais

vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação,

ressaltando  a  possibilidade  de  eventual  negociação  com  a  Contratada para

adequação dos valores àqueles encontrados na pesquisa de mercado;

 15.4. A prorrogação de contrato deverá ser justificada por escrito, previamente
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autorizada pela autoridade competente e será promovida mediante celebração

de termo aditivo;

 16. DO REAJUSTE

 16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data

limite para a apresentação das propostas;

 16.2. Dentro  do  prazo  de  vigência  do  contrato  e  mediante  solicitação  da

Contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de

um  ano,  aplicando-se  o  índice  do  IPCA exclusivamente  para  as  obrigações

iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

 16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano

será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

 16.4. No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do  índice  de  reajustamento,  o

Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação

conhecida,  liquidando  a  diferença  correspondente  tão  logo  seja  divulgado  o

índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este

ocorrer;

 16.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o

que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

 16.6. Na  ausência  de  previsão  legal  quanto  ao  índice  substituto,  as  partes

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente,

por meio de termo aditivo;

 17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 17.1. Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  a  administração  poderá,

garantida a  defesa prévia,  aplicar  à  contratada,  segundo a  extensão da falta

cometida, as seguintes penalidades:

 17.1.1. Advertência;
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 17.1.2. Multa;

 17.1.3. Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito

Federal e Municípios;

 17.1.4. Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores.

 17.2. O Tribunal  de Justiça,  na quantificação da pena de multa,  observará o

seguinte:

 17.2.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de

descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário

em  firmar  o  contrato,  dentro  de  10  (dez)  dias  contados  da  data  de  sua

convocação;

 17.2.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo

dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

 17.2.3. Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da parte

do fornecimento e/ou do serviço não realizado;

 17.2.4. Multa  de  até  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  inadimplente  do

contrato/saldo remanescente do contrato, em caso de descumprimento parcial da

obrigação.

 17.3. Sem  prejuízo  das  multas  aplicadas,  poderá  a  Administração,  ao  seu

interesse, rescindir  o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia

sobre o fornecimento parcial ou integral do objeto;

 17.4. As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa contratada.

Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a contratada deverá

recolhê-las nos prazos que o Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o

caso, cobrada judicialmente.

 17.5. A penalidade de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente com as

demais  sanções,  e  a  sua  cobrança,  não  isentará  a  obrigação  de  indenizar

eventuais perdas e danos.

 17.6. O impedimento  de  contratar  com a  União,  Estados,  Distrito  Federal  e

Municípios será graduado pelos seguintes prazos:
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 17.6.1. 6 (seis) meses, nos casos de:

a. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem

que  o  CONTRATADO  tenha  adotado  as  medidas  corretivas  no  prazo

determinado pela Administração;

b. Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais fornecidos;

 17.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do

objeto, do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.

 17.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a. Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou

danificada;

b. Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa fundamentação

e prévia comunicação à Administração;

c. Praticar  ato  ilícito  visando  frustrar  os  objetivos  de  licitação  no  âmbito  da

administração estadual;

d. Sofrer condenação definitiva por praticar,  por meio doloso, fraude fiscal  no

recolhimento de qualquer tributo;

e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato no prazo

estabelecido, sem justa causa.

 17.6.4. O  fornecedor  que,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  de  sua

proposta,  não  celebrar  o  contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução

do seu objeto,  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,  será

aplicada  penalidade  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  os

Estados,  o Distrito  Federal  ou Municípios,  por  prazo não superior  a 5 (cinco)

anos, sendo descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das

multas  previstas  em  edital  e  no  contrato  e  das  demais  cominações  legais,

aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
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 17.7. O  contrato,  sem  prejuízo  das  multas  e  demais  cominações  legais

previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração,

nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

Lillian Ferreira Leal de Moraes Couto
Assessora de Padronização de Termos de Referência

 

Tatiana Rodrigues Ferreira
Diretora Administrativa

Tiago de Sant'Ana Passos
Diretor da Divisão de Transportes
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ANEXO I – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR) 

SOMATÓRIO PONDERADO DE OCORRÊNCIAS

APRESENTADAS DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MÊS

TABELA DESCRITIVA N.º 1

Item Descrição

Finalidade
Garantir  que  os  serviços  sejam  realizados  conforme  a
frequência especificada no Termo de Referência.

Meta a cumprir
Prestação de 100% dos serviços dentro das especificações
do Termo de Referência

Instrumento de medição Planilha de controle de ocorrências

Forma de acompanhamento
Verificar as datas das ocorrências dentro do intervalo mensal
efetuando o devido registro para apuração total ao final de
cada período avaliado.

Periodicidade Mensal

Mecanismo de cálculo
Somatório  da  pontuação  obtida  em  cada  ocorrência
apontada  dentro  do  período  definido,  conforme  tabela  de
pontuação acumulada (abaixo).

Início de Vigência Data de início da execução dos serviços.

Faixas de glosa no pagamento

- Até 2 pontos: Não haverá glosa.
- De 2,1 à 4 pontos: glosa de 3% sobre o valor da NF.
- De 4,1 a 6 pontos: glosa de 5% sobre o valor da NF.
- Acima de 6 pontos: glosa de 10% sobre o valor da NF.
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TABELA DESCRITIVA Nº 2

PLANILHA DE CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Ocorrência Aferição Pontuação
Nº de

Ocorrências
no Período

Pontuação
Total

Deixar de cumprir e 
acompanhar o horário 
estabelecido pelo 
contrato ou 
determinado pela 
fiscalização

Condicionada  à  verificação  pelo
fiscal  do  contrato  ou  a
comunicação  formalizada  a este,
efetuada  por  servidor  que  tenha
verificado  sua  ocorrência.  Os
registros  das  ocorrências  serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência.

0,1

Funcionário apresentar-
se sem uniforme, com 
uniforme mal 
apresentado e/ou sem 
crachá, sem o uso do 
E.P.I., quando 
obrigatório

Os  registros  das  ocorrências
serão individuais, ou seja, a cada
fato verificado corresponderá uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro de várias ocorrências na
mesma data.

0,2

Suspender ou 
interromper, salvo 
motivo de força maior 
ou caso fortuito, os 
serviços contratuais

Os  registros  das  ocorrências
serão individuais, ou seja, a cada
fato verificado corresponderá uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro de várias ocorrências na
mesma data.

0,1

Destruir ou danificar 
documentos por culpa 
ou dolo de seus 
funcionários

Os  registros  das  ocorrências
serão individuais, ou seja, a cada
fato verificado corresponderá uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro de várias ocorrências na
mesma data.

0,1

Utilizar as 
dependências do 
Contratante para fins 
diversos do objeto do 
contrato

Os  registros  das  ocorrências
serão individuais, ou seja, a cada
fato verificado corresponderá uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro de várias ocorrências na
mesma data.

0,1

Ocorrência de 
reclamação de 
usuários do serviço 
sobre a capacidade 
técnica, 
comprometimento, 
atuação ou 
comportamento de 
algum funcionário

Os  registros  das  ocorrências
serão individuais, ou seja, a cada
fato verificado corresponderá uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro de várias ocorrências na
mesma data.

0,1

Não  cumprir  o  prazo Os  registros  das  ocorrências 0,2
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máximo  de  2  (duas)
horas  para  substituir
motociclista  que,
durante  a  execução
dos serviços, envolveu-
se  em  acidentes  ou
tiver a sua motocicleta
imobilizada  por
problemas mecânicos.

serão individuais, ou seja, a cada
fato verificado corresponderá uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro de várias ocorrências na
mesma data.

TOTAL -
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