
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA

Disponibilizar  de  forma  efetiva  os  materiais  imprescindíveis  para  a  consecução  da  missão 

Institucional na promoção da segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, com respeito 

aos  direitos  humanos  e  participação  social  em Minas  Gerais,  consubstanciado  na  prestação  de 

serviço básico, voltado para o atendimento da população. Essa estratégia encontra-se alinhada ao 

princípio da eficiência administrativa, haja vista a hipótese de perseguir e atingir uma redução dos 

custos  de  manutenção  da  frota  a  fim  de  proporcionar  a  substituição  daqueles  veículos 

economicamente inviáveis e impactantes aos cofres públicos. 

2. OBJETO 

Contratação de serviço de locação de veículos automotores, com gestão, manutenção e suporte aos 

órgãos integrantes do Sistema de Defesa Social  do Estado de Minas Gerais, para utilização em 

diversos  municípios  do  território  mineiro,  conforme  especificações,  condições  gerais  de 

fornecimento e execução contidas no presente Termo de Referência e anexos. 

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Para julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR LOTE.

4. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

A verificar
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5. ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

5.1  Caberá à  CONTRATADA entregar  os veículos  caracterizados de acordo com as descrições 

constantes dos anexos V.1 ao V.6, e em conformidade com os anexos V.7 ao V.16. 

5.2 Nos veículos descaracterizados, a CONTRATADA deverá providenciar a instalação de películas 

protetoras (insulfilmes), conforme especificação constante do anexo V.1.

5.3 Viaturas descaracterizadas.

Veículo zero KM, modelo sedan, potência mínima de 85cv e 1368cc, mínimo de 4 portas, sem cela, 

descaracterizada, pintura metálica e sólida original de fábrica, com rádio transceptor móvel digital 

embarcado.

5.3.1 Especificação: NI DAL 23.09.120 (Anexo V.1)

5.4 Viaturas Station Wagon (com cela).

Veículo zero KM, tipo perua modelo Station Wagon, mínimo de 4 portas, com cela, na cor branca 

ou preta, com rádio transceptor móvel digital embarcado, sinalizador acústico visual, adesivada com 

faixas e logomarcas de cada Instituição, para uso nas atividades de polícia. 

5.4.1 Especificação: NI DAL 23.05.003 (Anexo V.2)

5.5 Viaturas tipo caminhonete (com cela).

Veículo zero KM, tipo caminhonete, 4 (quatro) portas, com cela adaptada no compartimento de 

carga/carroceria, com rádio transceptor móvel digital embarcado, adesivado com faixas nas cores e 

logomarca de cada Instituição, para uso nas atividades de polícia.

5.5.1 Especificação: NI DAL 23.15.163 (Anexo V.3)

5.6 Viaturas tipo caminhonete (sem cela).

Veículo zero KM, modelo Caminhonete 4X2, 4X4 e 4X4 reduzida, 4 (quatro) portas, cabine dupla, 

na cor branca,  original  de fábrica e  de linha de produção, com rádio transceptor  móvel  digital 

embarcado,  adesivado com faixas  e  logomarca  de  cada  Instituição,  para  uso  nas  atividades  de 

polícia.

5.6.1 Especificação: NI DAL 23.05.012 (Anexo V.4)

5.7 Viaturas tipo caminhonete adaptada.
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Veículo  zero  KM,  modelo  Caminhonete  4x4,  4  (quatro)  portas,  cabine  dupla,  na  cor 

vermelha, original  de fábrica e linha de produção,  com rádio transceptor móvel  digital 

embarcado, adesivado com grafismo e logomarca da Instituição CONTRATANTE, para 

uso nas atividades de bombeiro militar.

5.7.1 Especificação: Conforme Anexo V.5.

5.8 Viaturas tipo van Unidade de Resgate.

Veículo zero KM, modelo van - Unidade de Resgate para atendimento pré-hospitalar, na 

cor vermelha, original de fábrica e linha de produção, com rádio transceptor móvel digital  

embarcado, adesivado com grafismo e logomarca da Instituição CONTRATANTE, para 

uso nas atividades de bombeiro militar.

5.8.1 Especificação: Conforme Anexo V.6.

5.9 Rádios transceptores VHF/FM.

5.9.1 Os  equipamentos  de  rádio  deverão  ser  fornecidos  juntamente  com  os  veículos  locados, 

devidamente instalados, conforme detalhamento técnico constante dos Anexos V.7 e V.8.

5.9.2 A  CONTRATADA  responsabilizar-se-á  integralmente  pela  assistência  técnica  dos 

equipamentos  de  rádio  transceptor  móvel  e  demais  reparos  técnicos  necessários  nas  estruturas 

adaptadas do veículo locado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da 

comunicação do fato pelo CONTRATANTE.

5.9.3 Especificação dos rádios PMMG: NI DTS (Anexo V.7).

5.9.4 Especificação dos rádios PCMG e CBMMG: Conforme descrição no Anexo V.8.

5.9.5 A manutenção dos rádios será de responsabilidade da CONTRATADA.

5.10  Sinalizadores acústico/ visual.

5.10.1  Os equipamentos de sinalização acústico / visual próprios para viaturas, com exceção das 

viaturas  descaracterizadas,  deverão  ser  fornecidos  instalados  nos  veículos  locados,  em 

conformidade com as especificações constantes dos anexos V.9, V.5 e V.6.

5.10.2 Especificação do Sinalizador Acústico / Visual da PMMG: Anexo V.9.

5.10.3 Especificação do Sinalizador Acústico / Visual da PCMG: Anexo V.9 e V.11.

5.10.4  A  CONTRATADA  responsabilizar-se-á  integralmente  pela  assistência  técnica  dos 

equipamentos de sinalização acústico/ visual e demais reparos técnicos a eles necessários.

5.11 Rastreadores GPS/AVL.
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5.11.1 Esses  equipamentos  deverão  ser  fornecidos  e  instalados  nos  veículos  locados,  conforme 

detalhamento técnico constante dos Anexos V.12 e V.13.

5.11.2 A  CONTRATADA  responsabilizar-se-á  integralmente  pela  assistência  técnica  desses 

equipamentos e demais reparos técnicos necessários nas estruturas adaptadas do veículo locado, no 

prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  contadas  a  partir  da  comunicação  do  fato  pelo 

CONTRATANTE.

5.11.3 Especificação dos GPS/AVL: Anexo V.12.

5.11.4 A manutenção desses equipamentos será de responsabilidade da CONTRATADA.

5.12 Navegadores GPS. 

5.12.1 Esses  equipamentos  deverão  ser  fornecidos  e  instalados nos  veículos  locados,  conforme 

detalhamento técnico constante do Anexo V.13. 

5.12.2 A  CONTRATADA  responsabilizar-se-á  integralmente  pela  assistência  técnica  desses 

equipamentos e demais reparos técnicos necessários nas estruturas adaptadas do veículo locado, no 

prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  contadas  a  partir  da  comunicação  do  fato  pelo 

CONTRATANTE.

5.12.3 Especificação do Navegador GPS: Anexo V.13.

5.12.4 A manutenção desses equipamentos será de responsabilidade da CONTRATADA.

5.13 Grafismo (adesivação).

As  viaturas  deverão  ser  entregues  devidamente  caracterizadas  com  os  grafismos  padrão  dos 

CONTRATANTES, em conformidade com as especificações constantes dos anexos V.10, V.11, V.5 

e V.6.

6. QUANTIDADES E LOCAIS

As quantidades e tipos de veículos a serem locados para os respectivos órgãos participantes constam 

nos anexos V.14, V.15 e V.16 deste Edital e, serão distribuídos conforme a mesma planilha.

7.CONDIÇÕES GERAIS DA LOCAÇÃO

7.1 EXECUÇÃO E PAGAMENTO 
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7.1.1 O objeto do presente termo destina-se ao atendimento da demanda contínua dos órgãos, para a 

prestação de serviços de manutenção da ordem pública, de forma permanente ou de longa duração. 

7.1.2 O prazo de locação de cada veículo será de 36 (trinta e seis) meses. Esse período poderá ser 

revisto a fim de garantir o cumprimento mínimo da locação, respeitando-se o limite estabelecido 

pelo art. 57, II da Lei n. 8.666/93. 

7.1.3 Serão firmados contratos individuais entre os órgãos participantes deste Registro de Preços e a 

CONTRATADA, com vigência igual ao período de locação estabelecido no item 7.1.2. 

7.1.4  O período de locação iniciar-se-á a  partir  da data de entrega definitiva dos veículos pela 

CONTRATADA e aceite formal do CONTRATANTE. 

7.1.5  O prazo para entrega dos veículos obedecerá às quantidades e locais constantes dos anexos 

V.12 e V.13. 

7.1.6 A proposta apresentada pela CONTRATADA deverá levar em conta o preço unitário de cada 

tipo de veículo correspondente ao seu valor diário de locação (conforme Anexo IV), considerando o 

período de trinta e seis meses de vigência do contrato.  

7.1.7 A cobrança pelo serviço prestado mensalmente corresponderá ao total de viaturas utilizadas no 

mês, multiplicado pelo valor de locação unitário de cada tipo de veículo.

7.1.8 O primeiro pagamento referente à locação de cada veículo será feito até 30 (trinta) dias após a 

emissão da nota fiscal de prestação de serviço, com aceite formal emitido pelo CONTRATANTE.

7.2 EXIGÊNCIAS DA LOCAÇÃO

 

7.2.1  Os veículos pertencentes a cada item componente do lote único da licitação deverão ser da 

mesma marca/modelo, conforme especificações contidas nos anexos V.1 ao V.4. 

7.2.2  A entrega  dos  veículos  locados,  para  início  da  execução  do  contrato,  bem como  o  seu 

recolhimento quando do encerramento contratual, ocorrerá nos locais previamente indicados pelos 

CONTRATANTES conforme Anexos V.12 e V.13. 

7.2.3 Por ocasião dessa entrega, os veículos deverão estar com os reservatórios (principal e auxiliar) 

de combustíveis abastecidos com no mínimo ¼ (um quarto) de sua capacidade máxima. 

7.2.4 Os veículos deverão ser zero quilômetro e corresponder à marca/ modelo e ano de fabricação 

indicados na proposta comercial, na data de assinatura do contrato, ou ter versão mais atual, desde 

que não acarrete ônus ao CONTRATANTE. 

7.2.5 Os veículos serão utilizados no regime de quilometragem livre.

7.2.6 A CONTRATADA deverá autorizar e acompanhar a instalação de dispositivos que permitem o 

controle do abastecimento nos veículos locados, cuja responsabilidade pela instalação/desinstalação 

será do CONTRATANTE.
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7.2.7 A instalação  do  DVEC (Dispositivo  Veicular  de  Abastecimento)  ocorrerá  pelo  consórcio 

IPIRANGA/UNIDATA nos municípios constantes dos Anexos V.12 e V.13.

7.2.8  A CONTRATADA arcará com as despesas relativas ao emplacamento e licenciamento dos 

veículos  durante  o  período  de  locação  e  deverá  manter  atualizada  a  respectiva  documentação 

(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos), devendo o documento de porte obrigatório 

ser encaminhado para o CONTRATANTE dentro dos prazos legalmente estabelecidos, quando da 

sua primeira emissão ou durante a troca de exercício. 

7.2.9 O emplacamento dos veículos locados deverá ocorrer no Estado de Minas Gerais.

7.2.10  A CONTRATADA deverá  encaminhar  cópia  do  CRLV e  relação  digitalizada  constando 

placa, modelo, renavan e chassi de todas as viaturas, inclusive as reservas, para devida inclusão na 

carga pelo CONTRATANTE, possibilitando a geração de prefixo, codificação de rádio e instalação 

dos dispositivos para abastecimento.

7.2.11 O encaminhamento dos documentos constantes do item 7.2.10 deverá ocorrer até 15 (quinze) 

dias antes do prazo previsto para cada entrega das viaturas conforme cronograma constante dos 

anexos V.12 e V.13.

7.3 SEGURO PROTEÇÃO 

7.3.1 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por seguro de DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 

no valor mínimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem incidência de custo com franquias ou 

quaisquer outras despesas decorrentes aos CONTRATANTES.

7.3.2 A CONTRATADA poderá optar por contratar apólice de seguro junto ao mercado ou arcar por 

conta própria com as despesas referentes ao seguro dos veículos, cabendo, contudo, especificar sua 

opção durante o decorrer do processo. 

7.4 ACIDENTES COM VIATURAS

7.4.1 Em casos de danos materiais  às viaturas,  caberá à  CONTRATADA efetuar  a manutenção 

corretiva.

7.4.2 Nos casos em que ocorrer danos a viatura, comprovada a responsabilidade exclusiva por parte 

do CONTRATANTE, as despesas decorrentes da manutenção ocorrerão mediante ressarcimento 

pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.

7.4.3 A  apuração  da  responsabilidade  será  objeto  de  competente  processo  administrativo, 

respeitando-se  a  ampla  defesa  e  o  contraditório  de  acordo com as  normas específicas  a  serem 

observadas por cada CONTRATANTE. 
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7.4.4  A CONTRATADA deverá apresentar em até 10 (dez) dias corridos ao CONTRATANTE a 

informação do valor referente ao custo da manutenção do veículo, acompanhado de, no mínimo, 

três orçamentos, para devida análise, a fim de compor o processo administrativo.

7.4.5 Nos casos em que ocorrer danos com perda total da viatura, comprovada a responsabilidade 

exclusiva  por  parte  do  CONTRATANTE,  apurado  pelo  competente  processo  administrativo,  e 

ocorrido o ressarcimento,  caberá à CONTRATADA a guarda e  conservação da viatura,  até  que 

ocorra a transferência de propriedade e posse ao CONTRATANTE.

7.4.6 A  CONTRATADA  responsabilizar-se-á  integralmente  pelos  atos  de  seus  funcionários 

praticados nas  dependências  do  CONTRATANTE, ou mesmo fora delas,  que venham a causar 

danos  a  este  ou  a  seus  servidores,  ou  que  produza  risco  ao  patrimônio  e  imagem  do 

CONTRATANTE, com a substituição imediata daqueles funcionários que não corresponderem ao 

padrão de comportamento exigido.

7.5 INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 

7.5.1  A  CONTRATADA,  sempre  que  receber  notificações  de  infração  de  trânsito,  deverá 

encaminhá-las ao CONTRATANTE para que este identifique o condutor responsável pela infração. 

7.5.2  A notificação  de  infração  de  trânsito  deverá  ser  encaminhada  pela  CONTRATADA ao 

CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias corridos, após o seu recebimento, para identificação do 

condutor. 

7.5.3 Caberá ao CONTRATANTE enviar ao órgão de trânsito competente, dentro do prazo legal, a 

documentação  necessária  contendo  a  identificação  do  condutor  infrator,  condicionado  ao 

cumprimento do prazo estabelecido no item 7.5.2, quando comprovada a responsabilidade por parte 

do CONTRATANTE.

7.5.4 Caberá ao CONTRATANTE adotar as providências cabíveis para a devida apresentação dos 

recursos  das  multas  de  trânsito,  quando  comprovada  a  responsabilidade  por  parte  do 

CONTRATANTE.

7.5.5  Caberá  ao  CONTRATANTE  efetuar  o  pagamento  de  multas  até  o  seu  vencimento  e 

encaminhar  o  comprovante  de  pagamento  à  empresa  CONTRATADA,  quando  comprovada  a 

responsabilidade por parte do CONTRATANTE e o recurso não for julgado procedente.

7.5.6 O pagamento de multas deverá ser feito obrigatoriamente pelo CONTRATANTE, não sendo 

admitido  o  pagamento  por  meio  de  reembolso  à  CONTRATADA,  quando  ficar  comprovada  a 

responsabilidade por parte dos condutores do CONTRATANTE.

7.5.7  A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo pagamento das infrações de trânsito ocorridas 

durante  a  vigência  do  contrato,  que  tenham  se  originado  de  ações  de  seus  funcionários  ou 

representantes.
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7.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

7.6.1  Todos os veículos locados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva, de 

responsabilidade  da  CONTRATADA,  devendo  a  intervenção  ser  realizada  na  periodicidade  e 

frequência  recomendadas  pelos  respectivos  fabricantes  e  em  conformidade  com  o  manual  do 

proprietário alusivo a cada veículo. 

7.6.2  A CONTRATADA deverá agendar junto aos CONTRATANTES, com antecedência mínima 

de  72  (setenta  duas)  horas,  a  relação  das  viaturas  que  serão  submetidas  à  revisão/manutenção 

preventiva, incluindo-se o serviço de reboque/ transporte dos veículos com destino à realização das 

manutenções. 

7.6.3  Por meio de Sistema de Gestão de Frota próprio, os CONTRATANTES deverão informar 

semanalmente à CONTRATADA a relação das viaturas e suas respectivas quilometragens, para fins 

de elaboração do plano de revisão/manutenção preventiva, cabendo à CONTRATADA acionar os 

CONTRATANTES, para este fim, conforme item 3.7.2.

7.6.4  Os  veículos  locados  deverão  ser  recolhidos,  conforme  item  3.7.2,  e  entregues  pela 

CONTRATADA, no local de guarda do veículo, ou em outras localidades previamente acordadas 

com o CONTRATANTE. 

7.6.5  Na  manutenção  dos  veículos  locados,  deverão  ser  utilizadas,  preferencialmente,  peças 

genuínas e/ou originais, sendo vedada a utilização de peças remanufaturadas.

7.6.6  As  despesas  com  a  manutenção  preventiva,  que  abrangem  a  troca  de  peças,  óleos/ 

lubrificantes, filtros e demais suprimentos, incluindo troca ou reparo de pneus por desgaste natural 

ou avaria, bem como a mão-de-obra para a realização de serviços, serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

7.6.7  Em caso de manutenções preventivas com indisponibilidade do veículo por um período de 

tempo superior a 24 (vinte e quatro) horas, deverá ocorrer substituição por veículo reserva. 

7.6.8  Veículo  reserva  é  entendido  como  aquele  que  estará  à  disposição  da  Administração 

temporariamente, durante os períodos em que o veículo locado estiver em manutenção (preventiva e 

corretiva)  ou  quando  for  constatada  perda  total  em  veículos  sinistrados,  e  que  atenda  às 

especificações das viaturas locadas.  

7.6.9 Nos casos descritos no item 3.7.8 não é necessário que o veículo reserva seja zero quilômetro,  

desde que o mesmo esteja em perfeito estado de conservação, possua a mesma cor, tempo de uso e 

características  equivalentes  e  tenha,  no  mínimo,  as  mesmas  especificações  do  veículo  a  ser 

substituído. 

7.6.10 A Contratada deverá entregar, logo após a conclusão dos serviços de manutenção preventiva, 

os veículos lavados e higienizados interna e externamente. 
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7.7 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

7.7.1 A CONTRATADA deverá realizar manutenção corretiva dos veículos sempre que necessário, 

para substituição de componentes em função de desgastes, defeitos, quebras ou sinistros. 

7.7.2 Deverá ser disponibilizada pela CONTRATADA assistência 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

7 (sete) dias por semana, para atendimento e socorro dos veículos locados, incluindo-se o serviço de 

reboque.  

 7.7.3 Será de responsabilidade da CONTRATADA, efetuar a manutenção das viaturas, às suas 

expensas,  quando  a  avaria  for  decorrente  do  uso  regular  do  veículo,  correta  ação  policial,  de 

preservação da ordem pública e da vida,  da integridade da pessoa,  avarias  decorrentes de caso 

fortuito (fenômenos naturais como enchentes, vendavais, etc.) ou motivo de força maior (quando 

não for possível definir um responsável pelo dano).

7.7.4  O deslocamento dos veículos para fins de realização das manutenções deverá ocorrer por 

conta da CONTRATADA.  

7.7.5 As viaturas indisponibilizadas sem condições de funcionamento e/ ou circulação, deverão ser 

reparadas no local da pane ou removidas,  em até 2 (duas) horas após o acionamento feito  por 

usuário do CONTRATANTE.

7.7.6 O descumprimento do prazo estabelecido no item anterior implicará no abatimento da diária 

do veículo que estiver indisponibilizado.

7.7.7  Os  serviços  de  reboque  e  manutenção  em  razão  de  acidentes,  panes,  sinistro  e  demais 

situações  que impossibilitem a utilização ou locomoção do veículo  locado ocorrerá em todo o 

território mineiro e, excepcionalmente, fora do Estado de Minas Gerais. 

7.7.8 Os veículos locados deverão ser substituídos por veículos reserva a partir da comunicação do 

CONTRATANTE, em razão de acidentes, panes, sinistros e demais situações que impossibilitem a 

utilização  ou  locomoção  do  veículo  em um prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  após 

acionamento pelo CONTRATANTE. 

7.7.9 Os veículos locados que forem destinados à oficina para a manutenção corretiva deverão ser 

substituídos por veículos reserva, conforme disposto nos itens 3.7.9 e 3.7.10, caso o reparo implique 

indisponibilidade do veículo por um período de tempo superior a 24 (vinte e quatro) horas. 
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7.7.10  A CONTRATADA deverá  assumir  integral  e  absoluta  responsabilidade  pelos  veículos 

locados, desobrigando o CONTRATANTE de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade 

por defeitos, vícios aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens. 

7.7.11 Constatada a perda total de veículo sinistrado, sua substituição definitiva deverá ocorrer num 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por outro veículo com as mesmas especificações e 

características do veículo a ser substituído, conforme item 7.7.9 e 7.7.10. 

7.7.12  A CONTRATADA deverá  entregar,  logo após  a  conclusão  dos  serviços  de  manutenção 

corretiva, os veículos lavados e higienizados interna e externamente. 

7.8 RENOVAÇÃO DA FROTA 

7.8.1  Transcorrido  o  prazo  contratual  de  trinta  e  seis  meses  e,  na  hipótese  de  prorrogação  do 

contrato pelo período de 24 meses, os veículos deverão ser substituídos por outros zero quilômetro, 

com as mesmas especificações, sem necessidade de substituição dos rádios transceptores, os quais 

serão reprogramados pelo CONTRATANTE.

7.8.2 Durante a vigência do contrato, a juízo da CONTRATADA, os veículos locados poderão ser 

substituídos  por outros ZERO Km, desde que obedecidas  as  especificações  e  características do 

objeto, sem ônus adicionais aos CONTRATANTES.

7.9 RELATÓRIOS DE GESTÃO 

7.9.1  Deverão ser enviados até o quinto dia útil do mês subseqüente, pela CONTRATADA,  ou, 

excepcionalmente,  a  qualquer  tempo  por  solicitação  do  CONTRATANTE,  relatório  em  meio 

eletrônico, preferencialmente no formato Excel, com as seguintes informações: 

7.9.2 Relação de veículos locados durante o período;

7.9.3 Relação de veículos devolvidos no período. 

7.9.4 Relação de veículos envolvidos em acidentes/ sinistros no período. 

7.9.5 Relação de notificações e autos de infração de trânsito recebidos por veículo no período. 

7.9.6 Relação das manutenções preventivas e corretivas realizadas no período, (com a indicação de 

quais veículos efetuaram manutenção e a duração de cada uma delas). 

7.9.7  Os  relatórios  deverão  ser  gerados  em  conformidade  com  a  relação  de  viaturas  de  cada 

Unidade  e  encaminhados  aos  endereços  eletrônicos,  para  cada  fiscal  regional  indicado  pelo 

CONTRATANTE, conforme distribuição constante dos Anexos  V.12 e V.13.
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8. APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA

8.1 Será exigida do proponente classificado em primeiro lugar na etapa de lances amostra de cada 

modelo de viatura dos itens componentes do lote,  no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do 

primeiro dia útil após o encerramento da etapa de lances.

8.2 A entrega das amostras deverá ocorrer no Centro de Motomecanização e Intendência da PMMG, 

Av.  Amazonas,  6745,  Bairro  Gameleira,  Belo  Horizonte/MG,  CEP.  30.510.000,  sendo  o 

correspondente a uma viatura por item alusivo ao lote único, à exceção do item 1, quando deverão 

ser entregues 2 (dois) tipos de viaturas.

9. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

9.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar as viaturas conforme especificação constante do Edital e 

seus anexos, nos locais e prazos ora discriminados no mesmo certame, após o recebimento da Nota 

de Empenho visando a assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções previstas no 

certame.

9.2 A entrega deverá ser agendada na Seção de Suprimentos do CMI, pelos telefones (31) 2123-

1068 e 2123-1046, nos Seguintes horários: nas quartas-feiras, de 09:00 às 12:30 horas; e nos demais 

dias úteis da semana de 09:00 às 11:30 horas e de 13:30 às 16:30 horas.

9.3 Na  data  agendada  a  empresa  deverá  apresentar  as  viaturas  junto  às  CPARMs  dos  locais 

constantes dos anexos V.12 e V.13, designadas pela CONTRATANTE, que ocorrerá da seguinte 

forma: 

9.3.1 Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via 

do  contrato  e  da  proposta  respectiva,  receberá  os  bens  para  verificação  das  especificações, 

quantidade, qualidade e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazos para 

correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

9.3.2 Definitivamente: no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados após o recebimento 

provisório para a verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e 

sendo  aprovados,  nos  exatos  termos  do  Edital  e  da  proposta  vencedora,  será  efetivado  o 

recebimento  definitivo  mediante  expedição de  termo circunstanciado em conformidade com as 

normas internas da Contratante.
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9.4 O não cumprimento do contrato no que se refere à entrega das viaturas em conformidade com as 

especificações constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas os 

reparos ou substituição do bem, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da notificação, ficando o pagamento suspenso até a efetiva e regular entrega do veículo 

em condições de ser aceito.

9.5 Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, as CPARM(s) reduzirão a termo os 

fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação das penalidades.

9.6 Em caso de necessidade de providências  por  parte  da CONTRATADA, será considerado o 

fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, 

conforme o caso, a outras sanções estabelecidas em lei e neste instrumento.

9.7  O serviço  de  locação das  viaturas  será  iniciado,  simultaneamente,  nos  locais  definidos,  no 

primeiro dia útil após o prazo estabelecido no item 9.3.2..

10. ENTREGA DOS VEÍCULOS

A contar do envio da nota de empenho inicial, a CONTRATADA terá até 90 (noventa) dias para 

concluir  a  entrega  de todas  as  viaturas  locadas,  conforme locais  e  quantitativos  constantes  dos 

Anexos V.12 e V.13.

11. DEVERES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

11.1 CONTRATADA

11.1.1 Caberá à CONTRATADA beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não do  fornecimento  para  os  órgãos  que  vierem 

futuramente a aderir à respectiva Ata, independentemente dos quantitativos registrados, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas;

11.1.2 Fornecer o objeto licitado, durante 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata, na forma e 

condições fixadas  nela,  mediante  requisição  do  órgão  participante,  devidamente  assinada  pela 

autoridade responsável, em conformidade com o Edital e demais informações constantes do Pregão 

de Registro de Preços;
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11.1.3. Entregar os objetos do presente Registro de Preço nos prazos e locais, conforme definido na 

cláusula Sexta desta Ata de Registro de Preços;

11.1.4  Manter, durante todo o prazo de vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação e  qualificação exigidas  no processo licitatório do 

Pregão;

11.1.5 Comunicar formalmente ao ÓRGÃO GESTOR DA ATA, qualquer anormalidade de caráter 

urgente, além de prestar os esclarecimentos necessários, quando solicitados;

11.1.6 Arcar  com eventuais  prejuízos  causados aos  ÓRGÃOS e/ou a  terceiros,  provocados por 

ineficiência  ou  irregularidade  cometidas  por  seus  empregados,  convenentes  ou  prepostos, 

envolvidos na execução do fornecimento.

11.1.7 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO  GESTOR  e  ÓRGÃOS  PARTICIPANTES,  referentes  à  prestação  de  serviço  e  ao 

cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;

11.1.8 Ressarcir  os  eventuais  prejuízos  causados  ao  Estado  de  Minas  Gerais  ou  a  terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na 

presente Ata. 

11.1.9 Fornecer, juntamente à entrega dos serviços, toda a sua documentação fiscal e técnica, se for 

o caso;

11.1.10 Cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE;

11.1.12  Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato.

11.2 CONTRATANTE

11.2.1 Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, 

imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a 

regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;

11.2.2 promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

11.2.3 fiscalizar a execução do contrato, através de agentes previamente designados;

11.2.4 assegurar ao pessoal da CONTRATADA acesso às instalações para a execução do contrato, 

quando necessário;
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11.2.5 efetuar o pagamento no prazo fixado neste Termo de Referência.

12 FISCALIZAÇÃO

12.1 A fiscalização da execução deste contrato será exercida por Oficial do CMI com apoio de 

fiscais regionais da CONTRATANTE, aos quais caberá zelar pela perfeita execução do pactuado, 

em conformidade com o previsto no Edital, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.

12.2 Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, 

os agentes fiscalizadores darão ciência ao CONTRATANTE, fazendo-o formalmente, bem como 

das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. 

12.3 Todos e quaisquer danos decorrentes da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que 

imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

12.4  A fiscalização  constante  do  item  13.1  não  exclui  e  nem  reduz  a  responsabilidade  da 

CONTRATADA  por  quaisquer  irregularidades,  inexecuções  ou  desconformidades  havidas  na 

execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício 

redibitório.

12.5 O CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar,  no todo ou em parte,  a prestação de 

serviço ora contratada, caso haja divergências com as especificações do Edital, seus anexos e da 

proposta da CONTRATADA.

13 PENALIDADES E MULTAS 

13.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado 

na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto 

Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber:

13.2  ADVERTÊNCIA  ESCRITA, comunicação  formal  de  desacordo  quanto  à  conduta  do 

fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação 
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da adoção das necessárias medidas de correção;

13.3 MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato,  nos seguintes 

percentuais:

I) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço não 

realizado;

II) 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias;

13.4 MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor do serviço não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos 

ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora 

das especificações contratadas;

13.5  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  DE  PARTICIPAÇÃO  EM  LICITAÇÃO  E 

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 

nos termos e prazos do art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 

45.902/12;

13.6  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR  OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior.

13.7 O valor da multa aplicada, será retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado 

judicialmente,  podendo ainda ser pago pela CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo de 5 

(cinco) dias úteis.

13.8 As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 

de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.
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13.9  A pena de  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com as  demais  sanções,  conforme 

disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12;

13.10 Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 

força maior ou caso fortuito.

13.10.1 Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 

revolução,  bloqueios,  epidemias,  fenômenos  meteorológicos  de  vulto,  perturbações  civis, 

manifestações  públicas,  ou  acontecimentos  assemelhados  que  fujam  ao  controle  razoável  de 

qualquer das partes contratantes.

13.11 Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para pagamento 

a  seu  favor  para  o  devido  desconto,  não  será  efetivado  nenhum  pagamento  até  que  a 

CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada.

13.12 A critério  da Administração poderão ser suspensas  as penalidades,  no todo ou em parte, 

quando o atraso na prestação do serviço for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito 

pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 

obrigações assumidas.

13.13 Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 

Contratar  com  a  Administração  Pública  Estadual  –  CAFIMP,  após  processo  administrativo 

conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos 

artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12.

13.14 Na forma prevista no artigo 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, garantida a ampla defesa, 

poderá  ser  aplicada  sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  órgãos  e  entidades  da 

Administração Pública Estadual, àquele licitante que:

13.14.1 apresentar documentação falsa;

13.14.2 deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

13.14.3 ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

13.14.4 não mantiver a proposta;

13.14.5 falhar ou fraudar a execução do contrato;
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13.14.6 comportar-se de modo inidôneo; ou 

13.14.7 cometer fraude fiscal.

14 DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1  Por ocasião do encerramento do contrato, e / ou em casos de acidente com perda total do 

veículo,  a  CONTRATADA deverá  providenciar  a  desconfiguração  da  viatura  policial,  ou  seja, 

retirada de adesivos, grafismo, sinalizador acústico / visual e outros itens que a identifiquem como 

viatura policial.

14.2 Ao final do contrato de locação, em casos de indisponibilidade permanente e / ou substituição 

de veículos, os equipamentos de rádio deverão ser encaminhados ao respectivo CONTRATANTE 

para fins de reprogramação.

14.3 O prazo para a adoção das providências mencionadas no item 12.1 será de no máximo trinta 

dias a contar da motivação do fato.

14.4 Para fins de mensuração do valor a ser pago mensalmente por parte do CONTRATANTE, 

serão  descontadas  as  diárias  que  extrapolarem  o  prazo  máximo  de  vinte  e  quatro  horas  de 

indisponibilização da viatura que não tiver sido substituída por outra viatura reserva, a contar do 

início de sua indisponibilidade, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

14.5 Toda condução de viatura que não seja por profissional dos CONTRATANTES deverá ocorrer 

com a utilização da placa de experiência prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além de 

mantas sobre as logomarcas contendo a indicação de “veículo em manutenção” e capa protetora 

sobre o sinalizador visual, a fim de ocultar as características da viatura.

14.6 A CONTRATADA deverá  autorizar  e  acompanhar  a  instalação  de  equipamentos  DVEC 

(Dispositivo Veicular de Abastecimento), que ocorrerá a cargo do CONTRATANTE, em qualquer 

momento de vigência do contrato, junto ao consórcio IPIRANGA/UNIDATA.

Recomendações contidas no inciso XX do artigo 4º e artigo 6º do Decreto Estadual nº 44.786 de  
18 de abril de 2008.
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