
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO

TERMO DE FERERÊNCIA

1 OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e
gerenciamento informatizado e Controle de Frota de veículos e outros equipamentos
(geradores,  empilhadeira  elétrica,  roçadeira  e  cortador  de  grama),  mediante  rede
credenciada, visando à manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de
peças  e  acessórios,  originais  ou  genuínos,  serviços  de  borracharia,  transporte  por
guincho  quando  não  coberto  pelo  seguro  da  frota  e  higienização  de  veículos,  para
atender às necessidades do órgão, conforme especificações e quantidades estabelecidas
na contratação.

1.2. Os  serviços  deverão  ser  executados  com implantação  e  operação  de  sistema
informatizado  e  integrado,  com login  e  senha/rede,  via  internet,  através  de  rede  de
estabelecimentos credenciados,  para atender  aos veículos e outros equipamentos que
compõem a frota deste Egrégio, conforme anexo I.

1.3. Os serviços que se pretende contratar são classificados como natureza comum
em atendimento ao disposto no inciso II do Art. 3º do Decreto 10.024/2019, pois seus
padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em Termo de
Referência, por meio de especificações usuais do mercado e por serem oferecidos por
diversos fornecedores.

2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. O  presente  Termo  de  Referência  tem a  finalidade  de  definir  o  conjunto  de
elementos técnicos e operacionais que deverão nortear a execução dos procedimentos
administrativos  para  a  contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  na  prestação  de
serviços de fornecimento de sistema integrado de captura eletrônica de dados para o
gerenciamento, controle e gestão dos serviços de manutenção automotiva em geral. 

2.2. Justifica-se a contratação dos serviços em face da necessidade de conservação da
frota  oficial  em  perfeito  funcionamento,  de  modo  a  atender  as  necessidades
administrativas e jurisdicionais.

2.3. A contratação em tela não se restringe unicamente à prestação de serviços de
manutenção automotiva em geral.  Trata-se da contratação de um serviço visando ao
aumento na eficiência no tocante à manutenção dos veículos utilizados no cumprimento
das  atividades  da  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  de  maneira  a  obter  um  controle
padronizado sobre os serviços contratados.

2.4. Tal modalidade de contrato é uma tendência de crescente utilização tanto na
iniciativa privada  como em órgãos públicos  na administração  direta  e  indireta,  bem
como nos  demais  poderes  da  República,  conseqüência  das  inúmeras  vantagens  que
oferece.  Em  consonância  com  o  princípio  da  eficiência  que  deve  nortear  todas  as
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contratações  da  Administração,  este  tribunal  adota  essa  modalidade  de  contratação
como importante instrumento gerencial e operacional.

2.5. Resultados Esperados:
● Redução de despesas com a frota, através de controles dinâmicos e eficazes;
● Redução de despesas administrativas relativas à frota (coleta de dados, digitação,

emissão de faturas, controles, espaço físico, pessoal);
● Flexibilidade do sistema de manutenção automotiva, por acesso facilitado a uma

rede de serviços credenciada com qualidade e preços de mercado;
● Agilidade  na  contratação,  pois  não  haverá  necessidade  de  abertura  de

procedimentos administrativos a cada quebra e/ou manutenção preventiva;
● Evolução dos controles, veracidade e redução do tempo de compilação e análise

de dados;
● Eliminação  de  empenhos  para  a  manutenção  dos  veículos.  Universaliza  as

informações de gastos com manutenção, tornando desnecessária a utilização de
suprimento de fundos;

● Obtenção de informações sobre a manutenção da frota,  em tempo hábil para
tomada de decisões corretivas e preventivas;

● Melhoria do gerenciamento  da manutenção  preventiva  e  corretiva  através  do
controle de gastos por veículo.

● Diminuição  do tempo de imobilização  dos veículos  da frota  do TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

3.1.  A  contratação  pretendida  objetiva  atender  aos  itens  a  seguir  listados,  cujas
especificações são parte constante deste Termo de Referência:

3.1.1. Manutenção mecânica preventiva e corretiva
3.1.2. Manutenção de garantia de fábrica
3.1.3. Manutenção de veículos envolvidos em danos por acidentes ou incidentes.
3.1.4. Manutenção elétrica.
3.1.5.  Serviço de guincho, com transporte em caminhão plataforma e socorro

mecânico.
3.1.6. Serviço de lanternagem e funilaria.
3.1.7. Serviço de pintura.
3.1.8. Serviço de estofagem.
3.1.9. Serviços de alinhamento de direção e suspensão (cáster, cambagem,
convergência e divergência), desempeno de rodas, balanceamento, simples e
computadorizado.
3.1.10. Serviços de chaveiro automotivo, incluindo fornecimento de chaves,

decodificação e cartões de ignição automotiva.
3.1.11. Serviços de manutenção de ar condicionado automotivo.
3.1.12. Fornecimento de toda e qualquer peça necessária ao uso regular do
veículo e/ou equipamento.
3.1.13. Fornecimento de todo e qualquer componente e/ou acessório automotivo.
3.1.14. Fornecimento de placas de identificação veicular.
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3.1.15.  Serviços  de  reparo  e  substituição  de  acessórios  veiculares  policiais
luminosos e sonoros.

3.1.16. Serviços de plotagem, adesivagem e envelopamento nos padrões do TRT
21,  inclusive  com  fornecimento  de  material  adesivo,  ou  imantado,  utilizado  nos
veículos.

3.1.17. Serviços de lavagem, aspiração, lubrificação, polimento e cristalização.
3.1.18.  Serviços,  materiais  e  peças  de  borracharia  em  geral,  incluindo

fornecimento de pneus.
3.1.19.  Serviços  de  vidraçaria  em  geral,  incluindo  colocação  e  retirada  de

películas de controle solar.
3.1.20. Todo e qualquer serviço, material, peça, acessório ou componente que,

embora não explicitamente especificado neste Termo de Referência, faça-se necessário
ao perfeito reparo do veículo e/ou equipamento.

3.2. A prestação dos serviços e fornecimento de peças acima descritas deverá atender:
3.2.1. A atual frota de veículos e outros equipamentos do Tribunal Regional do

Trabalho da 21ª Região, conforme relação constante do Anexo I e outros veículos e
equipamentos que porventura possam vir a ser incorporados posteriormente à presente
contratação.

4. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.1. Considerando o que dispõe o artigo 7º, XI, da Lei nº. 12.305/10, que estabelece a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, é imperioso que os bens e serviços envolvidos
nesta contratação considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e
ambientalmente sustentáveis.

4.2.  Todos  os  processos  envolvidos  na  execução  desse  objeto,  sejam  de  extração,
fabricação,  utilização  ou descarte  de materiais  e  serviços  devem estar  revestidos  da
preocupação  com  a  sustentabilidade  ambiental  e  totalmente  de  acordo  com  as
imposições normativas editadas pelos órgãos de proteção ao meio ambiente.

4.3.  A Contratada deverá buscar  que sua rede credenciada adote,  cada vez mais,  as
seguintes práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços:

4.3.1.  Nos termos do artigo 33,  inciso  IV,  da  Lei  n°  12.305/2010 –  Política
Nacional  de  Resíduos  Sólidos  e  Resolução  CONAMA  n°  362,  de  23/06/2005,  a
Contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante
usado  ou  contaminado  originário  da  contratação,  bem  como  de  seus  resíduos  e
embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

4.3.1.1 - Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes  adequados  e  resistentes  a  vazamentos  e  adotando  as  medidas
necessárias  para  evitar  que  venha  a  ser  misturado  com  produtos  químicos,
combustíveis,  solventes,  água  e  outras  substâncias  que  inviabilizem  sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA n° 362,
de 23/06/2005, e legislação correlata.
4.3.1.2  -  Providenciar  a  coleta  do  óleo  lubrificante  usado  ou  contaminado
recolhido, através  de Contratada coletora devidamente autorizada  e licenciada
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pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo
lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e
recolhê-lo  de forma segura,  para  fins  de sua destinação  final  ambientalmente
adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA n° 362,
de 23/06/2005, e legislação correlata.
4.3.1.3  -  Exclusivamente  quando  se  tratar  de  óleo  lubrificante  usado  ou
contaminado não reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada,
devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18,
inciso  VII,  da  Resolução  CONAMA  n°  362,  de  23/06/2005,  e  legislação
correlata.
4.3.2.  Usar  produtos  de  limpeza  e  conservação  de  superfícies  e  objetos

inanimados  que  obedeçam  às  classificações  e  especificações  determinadas  pela
ANVISA.

4.3.3. Providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou
inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de
armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao
estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de
sua  destinação  final  ambientalmente  adequada,  nos  termos  da  Instrução  Normativa
IBAMA n° 01, de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III, da Lei n° 12.305, de 2010
– Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1° e 9° da Resolução CONAMA n°
416, de 30/09/2009, e legislação correlata.

4.3.4. Quanto às substâncias que destroem a camada de ozônio, na execução dos
serviços, a Contratada deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA n° 340,
de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento
e transporte das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDOs abrangidas
pelo  Protocolo  de  Montreal  (notadamente  CFCs,  Halons,  CTC  e  tricloroetano),
obedecendo às seguintes diretrizes:

4.3.4.1 - Quanto a frascos de aerossol em geral, a Contratada deverá providenciar
o recolhimento  e  o  adequado  descarte  dos  frascos  de  aerossol  originários  da
contratação,  recolhendo-os  ao  sistema  de  coleta  montado  pelo  respectivo
fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua
destinação final ambientalmente adequada. 
4.3.5. Manter programa interno para redução de consumo de energia elétrica, de

consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas  as normas
ambientais vigentes.

4.3.6. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados e destiná-los à
coleta seletiva municipal ou às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis,  para reciclagem, quando couber,  nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de
novembro de 1995 e do Decreto nº 10.936/2022.

4.3.7. Respeitar as Normas Brasileiras de Regulamentação – NBRs, publicadas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

5. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
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A Contratada deverá possuir atividade comprovada no estado consolidando sua
atuação nos diversos seguimentos necessários  para atender  às  demandas  da frota do
TRT  e  outros  equipamentos,  e  ainda  dispor  de  ampla  rede  de  estabelecimentos
conveniados  nos  diversos  seguimentos,  inclusive  especializados   (borracharias,  lava
jatos,  concessionárias autorizadas,  oficinas automotivas de mecânica geral  e também
especializada,  autopeças e serviços de guincho) em todo o  Estado do Rio Grande do
Norte,  devendo promover o credenciamento de outros,  a pedido da Contratante,  em
função das necessidades  que se fizerem presentes,  como concessionárias  autorizadas
para revisões e manutenção de garantia de veículos novos que venham a ser adquiridos,
sempre conexas aos interesses públicos, para fins de prestação de serviços gerais de:
mecânica,  elétrica,  funilaria,  suspensão,  pintura,  lubrificantes,  filtros,  vidraçaria,
capotaria,  tapeçaria,  borracharia,  retífica,  pneus,  alinhamento,  balanceamento,
refrigeração,  serviços  de  chaveiro  e  fornecimento  de  peças  e  acessórios  em  geral,
considerando:

5.1. - Manutenção Preventiva - compreende todos os serviços executáveis em oficinas
mecânicas  reparadoras  ou  concessionárias  de  automóveis,  obedecendo-se  às
recomendações do fabricante do veículo e/ou as recomendações da equipe do Setor de
Transporte do TRT21. São exemplos de manutenção preventiva:

● Troca de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas e cambagem;
● Troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, óleo de freio, líquido de

arrefecimento;
● Lubrificação e elementos filtrantes de veículos;
● Reposição de palhetas de limpador, baterias, equipamentos de segurança

(triângulo sinalizador, chave de roda, cinto de segurança) e combate a
incêndios, correias de alternador/gerador, etc;

● Substituição de itens do motor;
● Limpeza de motor e bicos injetores;
● Regulagens de bombas e bicos injetores;
● Limpeza, higienização e lavagem de veículos;
● Revisão de fábrica;
● Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos ou

por orientação da equipe do Setor de Transporte do TRT21.

5.2. - Manutenção Corretiva ou Pesada - compreende todos os serviços executáveis em
oficinas  mecânicas  reparadoras  ou  concessionárias  de  automóveis,  que  venham  a
ocorrer  fora dos períodos estabelecidos para execução  das manutenções preventivas,
para  correções  de  defeitos  aleatórios  resultantes  de  desgaste  e/ou  deficiências  de
operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade do veículo, além de
preservar a segurança de pessoas e materiais. São exemplos de manutenção corretiva:

● Serviços de retífica de motor;
● Montagem e desmontagem de jogo de embreagens;
● Serviços de instalação elétrica;
● Serviços no sistema de injeção eletrônica;
● Capotaria;
● Tapeçaria;
● Borracharia;
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● Chaveiro;
● Funilaria e pintura;
● Serviços no sistema de arrefecimento;
● Serviços no sistema de ar-condicionado;
● Revisão  geral  e  serviços  integrantes  para  atendimento  das  normas

obrigatórias de inspeção ambiental veicular;

5.3. Reboque de Veículos (Assistência 24 horas) em caso de acidente ou pane, no estado
do Rio Grande do Norte.

5.4. A rede credenciada deverá ser suficiente para o pleno atendimento da demanda de
serviços de manutenção de serviços em todo Estado do Rio Grande do Norte, contendo
obrigatoriamente, o mínimo de um estabelecimento credenciado em cada seguimento de
autopeças, oficinas mecânicas, borracharias, concessionárias e serviços de guincho de
veículos, injeção eletrônica, elétrica, ar condicionado, lava jato, lanternagem e pintura,
pneus entre outros seguimentos considerados necessários para atender às demandas.

5.5.  Havendo estabelecimentos  credenciados  que  atendam vários  seguimentos,  essas
atividades  precisam  estar  discriminadas  entre  as  especialidades  atendidas  pelo
estabelecimento, no sistema.

5.6. Treinamento de todos os gestores e usuários envolvidos na utilização da solução
proposta, a serem realizados nas instalações do TRT21, no prazo máximo de 10 (dez)
dias contados a partir da data da entrega dos dados cadastrais dos usuários.

5.7. A Contratada deverá tornar disponível à Contratante, sendo considerado como base
operacional o TRT21, sistema em ambiente web, de gerenciamento de serviços, cuja
tecnologia possibilite/forneça um perfil mínimo de funcionalidade, conforme o descrito
nos itens a seguir:

5.7.1. Abertura de Ordens de Serviço on-line/real time;
5.7.2. Recebimento de orçamento on-line/real time;
5.7.3. Avaliação e aprovação on-line/real time de orçamento de peças, acessórios

e serviços;
5.7.4. Cotação de preços de peças, acessórios e serviços on-line/real time;
5.7.5.  Acompanhamento  on-line  do  status  dos  serviços  que  estiver  sendo

efetuado;
5.7.6. Sistemas Integrados de Informações, permitindo a geração de Relatórios

Gerenciais;
5.7.7.  Sistemas  Tecnológicos  integrados  que  viabilize  a  autorização  para

realização  dos  serviços  de  manutenção  e  reparos  e  fornecimento  de  autopeças  e
acessórios para os veículos da frota da Contratante junto aos estabelecimentos da rede,
por meio de senha fornecida aos fiscais designados pela Administração;

5.7.8.  Utilização  de  logística  especializada  de  rede,  com  amplo  número  de
oficinas e concessionárias credenciadas,  em todo o  E  stado do Rio Grande do Norte  ;
Banco de Dados para fornecimento de relatórios gerenciais com históricos dos serviços
executados,  despesas  de manutenção de cada  um dos veículos da frota,  fornecendo,
inclusive, índice de atendimento por tipo de serviço;
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5.7.9. Fornecimento de relatórios específicos, analíticos e sintéticos, por período
pré-estabelecido,  extraídos  por  veículos  individuais  ou  grupos,  que  possibilitem  a
análise de gastos discriminados em peças e mãos de obra;

5.7.10. Faturamento de nota fiscal com demonstrativo de compra, discriminado
valores gastos com mãos de obra, peças e taxa de administração;

5.7.11.  Disponibilizar,  por  meio  eletrônico,  relação  dos  estabelecimentos
credenciados da CONTRATADA;

5.8. O sistema deverá registrar e armazenar todos os dados da vida mecânica do veículo
e, a cada operação:

● Número de identificação da ordem de serviço;
● Identificação do veículo (tipo de frota e placas);
● Modelo do veículo;
● Centro de Custo;
● Data e hora de abertura e fechamento da ordem de serviço;
● Data e hora de início e fim da manutenção do veículo;
● Tipo de serviço  (aquisição  de  peça/  manutenção corretiva/  serviço  de

guincho);
● Identificação do gestor responsável pela aprovação do orçamento (nome

e matrícula);
● Quilometragem do veículo no momento da execução do serviço;
● Descrição dos serviços executados e peças trocadas;
● Valor total de mão de obra;
● Valor total das peças;
● Tempo de garantia do serviço realizados;
● Tempo de garantia das peças substituídas;
● Valor total da operação;
● Descrição sumarizada da operação;
● Razão Social, endereço e CNPJ do fornecedor e/ou prestador de serviço;
● Número e data das notas fiscais emitidas pelo fornecedor;

5.9. Todos os dados do item 5.8, deverão estar disponíveis para consulta da Contratante
em seus relatórios, sendo que, a cada fechamento de período e emissão de nota para
pagamento,  deverá  constar  discriminado  e  separado  em  relatório  de  consumo  e
composição de faturamento.

5.10.  O  sistema  deverá  emitir  relatórios  gerenciais,  financeiros  e  operacionais  que
permitam o controle de despesas e tipos de serviços, do valor das peças e da mão de
obra, das garantias, do histórico de ordens de serviço, orçamentos e de manutenção por
veículo e centro de custo;

5.11. O histórico das operações deve ser armazenado e de imediata e fácil consulta pela
Contratante durante a vigência contratual, bem como, ao término do contrato, deverá ser
disponibilizado pela Contratada em planilha eletrônica.
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5.12.  Os  relatórios  disponibilizados  pela  Contratada,  deverão  conter  no  mínimo,  as
seguintes  informações,  sem  prejuízo  a  eventuais  alterações  e  adequações  às
necessidades da Contratante:

● Histórico de manutenção por período, por tipo de veículo, por placa, por
tipo de frota, por centro de custo e por estabelecimento comercial, com
descrição do valor total de peças e valor total de mão de obra;

● Ordem de serviço cadastrada;
● Comparativo de valor negociado na ordem de serviço;
● Registro de garantia de peças e serviços;
● Histórico de orçamentos;
● Relatório de custos por tipo de veículo e centro de custo;
● Composição de frota, com ano de fabricação, tipo de veículo, modelo de

veículo, centro de custo, placas e demais dados de identificação;
● Relação completa de discriminada de rede credenciada;
● Tempo de imobilização do veículo;
● Custo por tipo de manutenção;
● Custo global, mensal de serviços e peças;
● Todos os relatórios devem ser gerados a partir de período preestabelecido

pelo gestor de frota, permitindo comparativos de desempenho, análise de
gestão  e  migração  de  dados  para  planilha  eletrônica  tipo  Excel
possibilitando a extração de dados com um período mínimo de 12 meses.

5.13. Disponibilizar acesso ao Sistema AUDATEX MOLICAR ou outro instrumento
hábil  similar,  composta  por  uma  ferramenta  que  possibilita  ao  gestor/fiscal  efetuar
consulta  on-line,  TANTO  À  TABELA  DE  PREÇOS  DOS  FABRICANTES  DE
PEÇAS,  QUANTO  À  TABELA  DE  TEMPOS  DE  MÃO  DE  OBRA  PADRÃO
(TABELA  TEMPÁRIA),  conforme  informação  técnica  do  Sindicato  da  Indústria  e
Reparação de Veículos e Acessórios.

5.14.  Os  prazos  para  execução  das  manutenções/  reparos  necessários  nos  veículos,
nacionais ou importados, devem ser estabelecidos de comum acordo com a Contratada,
levando-se  em  consideração  o  grau  de  avaria  nos  mesmos,  porém  os  serviços  de
pequena monta (manutenções preventivas) deverão ser efetuados sempre dentro de um
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sendo que para a manutenção corretiva o prazo não
seja superior a 5 (cinco) dias úteis, a partir da autorização do serviço, sem prejuízo aos
serviços de maior durabilidade, desde que previamente informados ao gestor de base.

5.15. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto
no Termo de Referência.

5.16. A Contratada se responsabilizará pela execução dos serviços objeto da contratação
através  de  seus  recursos  tecnológicos  e  equipes  técnicas  especializadas,  segundo
padrões  de  excelência  sob  aspectos  da  organização,  eficiência,  qualidade  e
economicidade.
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5.17. A efetiva implantação do sistema de gerenciamento de manutenção dos veículos,
com fornecimento de peças,  deverá dar-se num prazo  máximo de 20 (vinte)  dias,  a
contar da assinatura do contrato, incluindo o acesso a todos os recursos tecnológicos e
ferramentais  necessários  à  plena  utilização  dos  sistemas  web  da  Contratada  pelos
servidores autorizados vinculados à contratante.

5.18. Todas as operações serão realizadas interativamente, via web, entre o sistema da
Contratada e o operador - servidor autorizado do TRT21 mediante opções de execução
oferecidas (menus). 

5.19. A Contratada deverá ofertar serviços destinados à gestão de frota, apresentando
dados  quantitativos,  mecanismo  e  processos  necessários  para  viabilizar  o  acesso  a
sistema, em ambiente web capaz de atender  a todas as demandas da Contratante no
escopo do objeto do contrato, e apto a proporcionar soluções globais e integradas, com
alto nível de segurança e de controle dos serviços gerais de manutenção dos diversos
tipos de veículos do TRT21.

5.20.  A  Contratada  deverá  tornar  disponíveis  sistemas  tecnológicos  de  intendência,
fornecendo  serviços  de  gerenciamento  informatizado,  com  metodologia  de
cadastramento, controle e logística, compreendendo, dentre outros:

5.20.1.  Implantação  de  sistema  integrado,  em  ambiente  web,  para  veículos
componentes da frota do TRT21, proporcionando um controle eletrônico dos serviços
de manutenção prestados pelas conveniadas;

5.20.2.  Controle  informatizado  de  sistemas  integrados  de  gestão  de  frotas
possibilitando  à  Contratante  a  emissão  de  relatórios  financeiros,  operacionais  e
gerenciais, que permitam estrito e eficaz acompanhamento da situação de manutenção
da frota, da qualidade dos serviços prestados, bem como total dos gastos envolvidos;

5.21.  A  Contratada  tornará  disponível  o  acesso  a  software,  em ambiente  web  para
gerenciamento da frota da Contratante, cadastrando todos os veículos que a integram. 

5.22. O sistema de gerenciamento  integrado deverá permitir  a  emissão de relatórios
cadastrais, operacionais e financeiros para o controle e gestão das informações sobre os
veículos  cadastrados,  identificando  toda  e  qualquer  transação  efetuada,  cujo
atendimento na rede credenciada tenha gerado despesas de manutenção e aquisição de
peças originais e genuínas. 

5.23.  O  prazo  para  atendimento  e  solução  de  problemas  técnicos  no  sistema  da
Contratada,  utilizado  no  atendimento  às  demandas  da  Contratante  não  deverá  ser
superior a 1 (um) dia útil, a partir do recebimento, pela empresa, da comunicação formal
do fato à empresa. 

5.24.  Será  considerada  como  USUÁRIO  a  (s)  unidade  (s)  administrativa  (s)
determinadas  pela  contratante,  sendo  designados  servidores  responsáveis  pela
fiscalização e gerenciamento dos serviços, aos quais a Contratada tornará disponíveis
senhas de acesso ao sistema web de gerenciamento, em diferentes níveis, conforme o
caso, e segundo determinação do órgão fiscal. 
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5.25. O sistema tecnológico integrado viabilizará o pagamento dos serviços executados
e o fornecimento de peças e acessórios,  mediante uso de senha fornecida aos fiscais
designados pela administração.

5.26. A contratada deverá credenciar oficinas, sempre que possível nas imediações das
unidades da Contratante. 

5.27.  As  oficinas  e  concessionárias  integrantes  da  rede  conveniada  pela  Contratada
deverão estar plenamente equipadas para prestação de serviços mecânicos automotivos
e fornecimento de peças e acessórios automotivos originais e genuínas.

5.28.  As  oficinas  e  concessionárias  integrantes  da  rede  conveniada  pela  Contratada
deverão  confeccionar  Check-list,  dos  itens  e  acessórios  no  interior  do  veículo  no
momento do recebimento e do mesmo.

5.29.  As  oficinas  e  concessionárias  integrantes  da  rede  conveniada  pela  Contratada
deverão apresentar  ao usuário as peças  substituídas nos veículos, para somente após
realizar  o  seu  descarte, bem  como  os  certificados  de  garantia  e  relação  de  peças
utilizadas com marca e modelo.

5.30. As oficinas e concessionárias integrantes da rede pela Contratada deverão fornecer
garantia conforme estabelecido no item 6. e seus subitens.

5.31. As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que seja
por um período superior à garantia constante no item 6.6.4.

5.32.  Durante  o  prazo  de  garantia,  sem  quaisquer  ônus  para  o  TRT21,  os
estabelecimentos credenciados, às suas expensas, estão obrigados a:

5.32.1. Substituir o material defeituoso;
5.32.2. Corrigir defeitos de fabricação;
5.32.3. Trocar o material, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data

de comunicação do TRT21.

5.33 TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS OU MATERIAIS FORNECIDOS pelas
oficinas  e  concessionárias  conveniadas  pela  Contratada,  ESTARÃO  SUJEITOS  À
ACEITAÇÃO PELO TRT21, que aferirá se aqueles satisfazem o padrão de qualidade
desejável e necessário, em cada caso.

5.34. Na hipótese prevista no item acima, as oficinas e as concessionárias conveniadas
pela  Contratada,  obrigar-se-ão  a  fazer  os  serviços,  bem  como  providenciar  a
substituição  das  peças,  materiais  ou  acessórios,  arcando  com  todas  as  despesas
decorrentes, devendo tomar estas providências tão logo seja comunicado à Contratada a
não aceitação pelo Fiscal do Contrato.

5.35. As oficinas integrantes da rede conveniada deverão ter como LIMITE MÁXIMO
DE PREÇO, para peças e acessórios GENUÍNAS que possuam código da montadora
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(número  de  peça),  os  constantes  da  TABELA  DE  PREÇO  OFICIAL  DA
MONTADORA do veículo para o qual o material está sendo adquirido. 

5.36. O Contratante deverá adquirir  as peças ou acessórios atentando para o melhor
preço ofertado pela rede credenciada, sendo considerada como critério a proximidade do
local onde o serviço será executado, avaliando-se o custo/benefício.

5.37.  No  caso  de  comprovada  a  necessidade  de  aquisição  de  peça  ou  acessório
ORIGINAL  (material  com  as  mesmas  características,  especificações  da  genuína)  o
LIMITE MÁXIMO DE PREÇO será o do SISTEMA DE TABELAS PREVISTO NO
ITEM 5.13., CONFERIDOS PELO FISCAL CONTRATO.

5.38. A fiscalização de preços ficará a cargo do fiscal designado pelo TRT21, devendo a
Contratada garantir que os preços cobrados na rede credenciada terão como limite o
preço de à vista.

5.39. A BASE DO CÁLCULO DO PREÇO PRATICADO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS de mecânica, elétrica, lanternagem, alinhamento e balanceamento e outros
deverá ser de acordo com o tempo para a execução do serviço constante da Tabela de
Tempos  Padrão  de  Reparos  adotados  pela  montadora  de  acordo  com o  modelo  do
veiculo  (código,  descrição  e  tempo  padrão  de  execução  do  serviço),  CONFORME
SISTEMA  DE  TABELAS  PREVISTO  NO  ITEM  5.13.,  CONFERIDOS  PELO
FISCAL CONTRATO.

5.40. Os serviços somente poderão ser executados após o envio on-line/real time, pela
empresa  conveniada,  de  orçamento  detalhado,  através  dos  menus  eletrônicos
apropriados existentes no ambiente web da Contratada,  e respectiva autorização pelo
fiscal designado pela contratante, que se pronunciará após imediata análise e avaliação
do orçamento a ele submetido previamente.

5.41. Todos os estabelecimentos integrantes da rede credenciada da Contratada deverão
ser por estes reembolsados, inexistindo qualquer vínculo ou obrigações financeiras entre
a contratante e tais prestadores de serviço.

5.42. O sistema web da Contratada deverá promover a otimização e homogeneização
das operações de manutenção automotivas realizadas, com o controle sobre todos os
veículos e respectivos usuários.

5.43. A Contratante se reserva o direito de, a qualquer tempo, solicitar a substituição de
prepostos  da  Contratada,  uma  vez  constatado  o  não  preenchimento  das  condições
exigidas para assistência a ser prestada, ou que se conduzam de modo inconveniente ou
incompatível com o decoro e a função a qual lhe foi cometida.

5.44.  Será  designado,  como  fiscal  do  Contrato,  servidor  para  executar  a  gestão
administrativa  e  financeira  do  contrato,  bem  como  operacionalmente,  as  ações  de
acompanhamento físico, controle e fiscalização do contrato, desempenhando o papel de
Representante da Administração de que trata Art.67 da Lei 8.666/93.
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5.45. A contratada deverá estar ciente de que quaisquer entendimentos com o fiscal
serão  feitos  sempre  por  escrito,  não  sendo  consideradas  quaisquer  alegações  com
fundamento em ordem ou declarações verbais.

5.46. A contratada deverá disponibilizar, em até 20 (vinte) dias após a assinatura do
contrato, no mínimo, 40 (quarenta) prestadores de serviços de manutenção preventiva e
corretiva de veículos, distribuídos nos diversos seguimentos, na Região Metropolitana
de Natal.

5.47. O sistema de gerenciamento da Contratada deverá permitir que, após o lançamento
de  demanda  de  serviços  pelo  Contratante,  todas  as  oficinas  credenciadas  possam
visualizar e lançar seus respectivos orçamentos.

5.48.  O  sistema  da  Contratada  deve  possuir  mecanismo  de  segurança  que  impeça
manutenções  em  duplicidade  para  o  mesmo  veículo  com  identidade  de  hora,
quilometragem e serviço.

5.49. Em hipótese alguma os veículos do contratante devem ser retidos pelas oficinas
credenciadas,  principalmente  por  motivo  de  falta  de  repasses  financeiros  pela
Contratada à sua rede credenciada.

5.50. O sistema de contratada deve possuir manual de funcionamento aos usuários, com
apresentação ilustrativa, disponibilizada no próprio ambiente Web.

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

6.1. A execução dos serviços será iniciada em no máximo 20 (vinte) dias após a
assinatura do instrumento contratual. 

6.2. O recebimento das Notas Fiscais  fisicamente ou por meio eletrônico implica
apenas o recebimento provisório que será circunstanciado pelo Fiscal  da contratação
que se  dará  em até  5  (cinco)  dias  do  recebimento  da  NF,  para  efeito  de  posterior
verificação  de  sua  conformidade  com as  especificações  constantes  neste  Termo  de
Referência e na proposta.

6.3. O  recebimento  definitivo  dos  objetos  contratados  se  dará  apenas  após  a
verificação da conformidade com a especificação constante deste Termo de Referência
e  seus  Anexos,  verificando  se  também  a  MARCA  e  FABRICANTE  dos  materiais
empregados indicados na proposta em um prazo máximo de 15 (quinze) dias contados
do recebimento provisório mediante termo circunstanciado. 

6.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo 15 (quinze) dias úteis, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.
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6.4.1. Caso  as  verificações  sejam  insatisfatórias,  lavrar-se-á  um  Termo  de
Recusa e Devolução, no qual se registrará as desconformidades com as especificações
no termo.

6.4.2. Caso a substituição não ocorra no prazo definido pela Administração a
partir  da notificação,  ou caso  os  novos materiais  também sejam rejeitados,  estará  a
CONTRATADA  incorrendo  em  atraso  na  entrega,  estando  sujeita  à  aplicação  das
sanções previstas no item 14 do Termo de Referência. Os custos da substituição dos
materiais rejeitados correrão exclusivamente à conta da CONTRATADA.

6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.6. A contratada assegurará GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS:
6.6.1. Serviços de manutenção preventiva e corretiva; Serviços de alinhamento

de  direção  e  balanceamento:  contada  da  efetiva  prestação  dos  serviços,  conforme
lançamento constante da Ordem de Serviço extraída do sistema, que não poderá ser
inferior a 03 (três) meses;

6.6.2. Serviços  de  lanternagem  e  pintura:  contada  da  efetiva  prestação  dos
serviços, conforme lançamento constante da Ordem de Serviço extraída do sistema, que
não poderá ser inferior a 12 (doze) meses;

6.6.3. Peças,  componentes  e  acessórios:  contada  a  partir  da  data  da  efetiva
instalação no veículo, conforme lançamento constante da Ordem de Serviço extraída do
sistema, que não poderá ser inferior a 3 (três) meses;

6.6.4. Serviços  em motor,  câmbio  e  suspensão:  contada  a  partir  da  data  da
efetiva prestação dos serviços, conforme lançamento constante da Ordem de Serviço
extraída do sistema, que não poderá ser inferior a 08 (oito) meses ou 15.000Km, o que
ocorrer primeiro.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos
relativos a:

7.1.1.  Cumprimento do disposto no inciso XXXIII  do art.  7º  da Constituição
Federal e na Lei nº 9.854/99; 

7.1.2. Habilitação jurídica; 
7.1.3. Regularidade fiscal e trabalhista;
7.1.4. Qualificação técnica; 
7.1.5. Qualificação econômico-financeira;

7.2.  O  cumprimento  do  disposto  no  inciso  XXXIII,  do  artigo  7º  da  CF,  dar-se-á
mediante  declaração  do  licitante  de  que  não  possui  em  seu  quadro  de  pessoal
empregado(s)  com  menos  de  18  (dezoito)  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos.

7.3. Os documentos relativos à Habilitação jurídica são:
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7.3.1.  No  caso  de  empresário  individual:  inscrição  no  Registro  Público  de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.3.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da
Condição  de  Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará
condicionada  à  verificação  da  autenticidade  no  sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

7.3.3.  No  caso  de  sociedade  empresária  ou  empresa  individual  de
responsabilidade  limitada -  EIRELI:  ato  constitutivo,  estatuto ou contrato  social  em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;

7.3.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

7.3.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.3.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em
vigor,  com  a  ata  da  assembleia  que  o  aprovou,  devidamente  arquivado  na  Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

7.3.7.  Inscrição no Registro Público de Empresas  Mercantis  onde opera,  com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agência;

7.3.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

7.3.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva. 

7.4.Os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista são:
7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
7.4.2.  Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  nos  termos da  Portaria  Conjunta  nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário  da Receita  Federal  do Brasil  e  da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional. 

7.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia  do Tempo de Serviço
(FGTS);

7.4.4.  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do
Trabalho,  mediante  a  apresentação  de  certidão  negativa  ou  positiva  com  efeito  de
negativa, 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;

7.4.5.  Prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  municipal,  relativo  ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
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7.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

7.4.7.  Caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  municipais  (ou
estaduais) relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Municipal (Fazenda Estadual) do seu domicílio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.4.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de
pequeno  porte,  deverá  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.

7.5. Para comprovação da qualificação técnica o licitante deverá apresentar:
7.5.1.  Comprovação  de  aptidão,  por  meio  de  atestado  ou  declaração  de

capacidade técnica, para a prestação dos serviços em características compatíveis com o
objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a três anos,
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado.

7.5.1.1.  Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade  econômica  principal  ou  secundária  especificadas  no  contrato  social
vigente;
7.5.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato
ou  se  decorrido,  pelo  menos,  um ano  do  início  de  sua  execução,  exceto  se
firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do anexo VII-
A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
7.5.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, é admitida a
apresentação de atestados referentes  a períodos sucessivos não contínuos, não
havendo  a  obrigatoriedade  dos  três  anos  serem ininterruptos,  conforme  item
10.7.1 do Anexo VIIA da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
7.5.1.4.  Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo
do serviço,  a  apresentação  de  diferentes  atestados  de  serviços  executados  de
forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de
capacidade técnico-operacional,  a uma única  contratação,  nos termos do item
10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 
7.5.1.5. O  licitante  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados,  apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual  da contratante e local  em que foram prestados os serviços,  consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VIIA da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

7.5.2. Comprovação da rede de oficinas credenciadas e respectivos seguimentos
de atuação.

7.5.2.1.  A  Licitante  deverá  apresentar  relatório  de  oficinas  credenciadas  nas
cidades de Natal e Mossoró, extraídas de seu sistema de gerenciamento.

7.5.2.2. Deverá haver cadastramento no mínimo de uma oficina credenciada nos
seguintes seguimentos: 
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a) Em  Natal:  concessionária  Toyota,  autopeças,  oficinas  mecânicas,
borracharias,  pneus,  injeção eletrônica,  elétrica,  ar  condicionado,  lava  jato,
lanternagem e pintura.
b) Em Mossoró: autopeças, oficinas mecânicas, borracharias, pneus, injeção
eletrônica, elétrica, ar condicionado, lava jato, lanternagem e pintura.

7.5.3.Em  relação  às  licitantes  cooperativas  será,  ainda,  exigida  a  seguinte
documentação:

7.5.3.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para  a  contratação  e  que  executarão  o  contrato,  com as  respectivas  atas  de
inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a
6º da Lei n. 5.764 de 1971;
7.5.3.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual –
DRSCI;
7.5.3.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados
necessários à prestação do serviço;
7.5.3.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
7.5.3.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte
dos cooperados que executarão o contrato; 
7.5.3.6. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o
art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
7.5.3.7. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica
da cooperativa: 

a) ata de fundação; 
b) estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; 
c)  regimento  dos  fundos  instituídos  pelos  cooperados,  com  a  ata  da
assembléia; 
d)  editais  de  convocação  das  três  últimas  assembléias  gerais
extraordinárias; 
e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em
assembléias gerais ou nas reuniões seccionais;
f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitação.

7.6.  Para  comprovação  da  qualificação  econômico-financeira  o  licitante  deverá
apresentar:

7.6.1.  Certidão  negativa  de  falência,  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  do
licitante;

7.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
referentes  ao último exercício  social,  comprovando índices  de Liquidez Geral  (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.6.3. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá
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comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1.  Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da  execução  do objeto,  de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

8.2.  Responsabilizar-se por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,
tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não
transfere responsabilidade à Contratante;

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

8.4. 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;

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

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

8.7.  Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993.

8.8.  Utilizar  material  dentro das  normas fitossanitárias  e  de acordo  com os padrões
recomendados pela IN SLTI/MPOG nº 01/2010, de 19/01/2010, que dispõe sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou
obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

8.9. Submeter à aprovação da Contratante, no prazo máximo de 1 (um) dia contado do
ingresso dos veículos na Oficina,  os orçamentos solicitados, discriminando de forma
clara,  padronizada  e detalhada  os  serviços  a  serem executados  bem como as  peças,
componentes, acessórios e materiais a serem fornecidos, observando, na formulação dos
preços, os valores compatíveis com o mercado (Tabela AUDATEX) e não superiores
aos preços da Tabela Oficial de Peças das montadoras e/ou dos fabricantes.
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8.10.  Fornecer  quando  solicitado  pela  Contratante  laudo  técnico  concernente  às
condições de veículos ou componentes que o integrem, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis contados a partir da solicitação;

8.11. Atender  aos  chamados de manutenção e/ou reboque de acordo com os prazos
estabelecidos;

8.12. Executar os serviços com pessoal devidamente qualificado;

8.13. Fornecer em mídia (software), em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
assinatura do Contrato, sempre que ocorrer modificações ou quando solicitado, a Tabela
de Preços das peças e acessórios do fabricante e a Tabela Padrão de quantificativo de
mão de obra;

8.14. Fornecer todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser
solicitadas pela Contratante sobre os serviços a serem executados;

8.15. Informar à Contratante quaisquer danos causados a quaisquer de seus bens; 

8.16. Responsabilizar-se pelos prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio
da  Contratante  ou  de  terceiros,  inclusive  danos  à  integridade  física  das  pessoas,
originados direta ou indiretamente da execução do Contrato, por culpa ou dolo de seus
empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento
a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua
responsabilidade;

8.17. Executar o serviço atendendo aos parâmetros definidos pelas normas da ABNT -
Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou, na falta dessas, de acordo com normas
plenamente reconhecidas pelo fabricante;

8.18. Respeitar e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;

8.19. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

8.20. Não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer outra operação financeira, sem
prévia e expressa anuência da Contratante, sob a pena de rescisão contratual;

8.21. Apresentar Notas Fiscais dos serviços prestados e do fornecimento de materiais
(peças) e acessórios sem conter rasuras ou imperfeições, ou discrepâncias dos valores e
descrições dos orçamentos;

8.22. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Contratante no tocante à prestação do
serviço e ao fornecimento dos produtos, assim como ao cumprimento das obrigações
previstas neste Termo;
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8.23.  Comunicar  imediatamente  a  Contratante  quaisquer  alterações  ocorridas  no
endereço, conta bancária e outros julgados necessários; 

8.24.  Assumir  inteira  responsabilidade  técnica  pela  execução  dos  serviços  de
manutenção e assistência técnica;

8.25. Fornecer  à Contratante os números dos telefones fixos,  celulares  ou quaisquer
outras  formas  de  comunicação  com  os  responsáveis  pelas  equipes  de  manutenção
preventiva e corretiva;

8.26.  Registrar  as  ocorrências  em  sistema/formulário  próprio,  onde  constem,  no
mínimo, as seguintes informações:

8.26.1. Identificação do veículo;
8.26.2. Data da manutenção;
8.26.3. Horário do início e do término dos serviços;
8.26.4. Nome do funcionário da Contratada que efetuou os serviços;
8.26.5. Problema apresentado;
8.26.6. Recebimento dos serviços pela Fiscalização ou preposto.

8.27. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contados  a  partir  do  recebimento,  pela  contratada,  de  comunicação  formal  do
contratante;

8.28. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais, acessórios e avarias
causadas por seus empregados ou preposto à Contratante ou a terceiros, desde que fique
comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/1993;

8.29. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato,
consoante o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993. Facultada a supressão além deste
percentual, mediante acordo entre as partes contratantes, conforme inc. II, do § 2º, do
art. 65, da Lei nº 8.666/1993;

8.30.  Todo e qualquer  assunto relativo  à execução  do Contrato somente poderá  ser
tratado e negociado com o Fiscal do Contrato, sem que haja ingerência de terceiros não
credenciados para tal fim;

8.31.  Antes  do  início  da  execução  contratual,  designar  formalmente  (mediante
comunicação  escrita)  preposto  responsável  por  representar  a  contratada  durante  esse
período.

8.32. Responsabilizar-se pelo pagamento aos fornecedores credenciados decorrentes do
consumo de  produtos  e  serviços  efetivamente  realizados,  repassando  prontamente  o
pagamento,  ficando  claro  que  o  CONTRATANTE  não  responde  solidária  ou
subsidiariamente por esse pagamento.
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8.33. Repassar às empresas credenciadas os valores referentes a qualquer produto ou
serviço  consumido  pelo  CONTRATANTE,  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias
corridos, após o pagamento realizado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.

8.34. Apresentar ao CONTRATANTE, mensalmente, uma declaração de realização dos
repasses previstos na alínea anterior, juntamente com a nota fiscal do mês subsequente
ao mês do efetivo crédito do pagamento realizado pelo CONTRATANTE, contendo a
relação das empresas credoras e as respectivas datas do repasse.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1.  Não será admitida a  subcontratação  do objeto licitatório,  permitindo somente a
manutenção e ou fornecimento de peças e serviços realizados em rede credenciada, não
confundindo com a transferência de responsabilidades do objeto contratado, gestão de
frota.

10. 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  pactuado  e  haja  a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1.  Autorizar  a  execução  dos serviços  e  o  fornecimento  de  peças,  após análise  e
aprovação do orçamento conforme item 8.9.

11.2.  Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pela  Contratada,  de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.3.  Propiciar  todas  as  condições  indispensáveis  à  boa  execução  dos  serviços,
comunicando  à  CONTRATADA  toda  e  qualquer  ocorrência  relacionada  com  a
execução  dos  serviços,  inclusive  conduzir,  quando  necessário,  os  técnicos  da
CONTRATADA, às garagens do TRT onde se encontram os veículos;

11.4.  Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos,  e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.5.  Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de eventuais  imperfeições  no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

12. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
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12.1.  A  gestão  e  a  fiscalização  da  contratação  caberá  aos  representantes  da
Administração  especialmente  designados.  Nos  impedimentos  e  afastamentos  legais
deste, suas funções serão desempenhadas por seus respectivos substitutos.  

12.2.  A  Administração  poderá  alterar  a  designação  dos  gestores  e  fiscais,  quando
conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à Contratada, sem
necessidade de elaboração de termo aditivo. 

12.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos gestores e fiscais
deverão ser solicitadas, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para adoção das
medidas que julgar convenientes.

12.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que
resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material
inadequado  ou  de  qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  co-
responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.5.  O  fiscal  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências  verificadas,  adotando  as
providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das  cláusulas  contratuais,  conforme  o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. O fiscal deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da
execução dos serviços e do contrato.

12.7. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

12.8.  A execução  dos contratos  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  meio  de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados
no art. 47 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 2017, quando for o caso. 

12.9. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada  juntamente  com  o  documento  da  Contratada,  que  contenha  a  relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

13. FORMA DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado na conta bancária fornecida pela empresa, em até 10
(dez)  dias  após o recebimento definitivo,  ocasião em que este  Tribunal  verificará  a
regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa
da União e INSS), com a Fazenda Municipal, com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), bem como a regularidade trabalhista, mediante Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).
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14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1  Sem  prejuízo  da  incidência  de  outras  disposições  previstas  no  instrumento
convocatório,  na hipótese de falha na execução do contrato,  a CONTRATADA fica
sujeita:

14.1.1 A advertência,  se  couber,  nos  termos do inciso I  do art.  87 da Lei  n.
8.666/1993.

14.1.2  A  multa,  nos  percentuais  por  atraso  injustificado  no  cumprimento  da
obrigação  contratualmente  estabelecida  e/ou  pela  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato, garantida a prévia defesa, nos seguintes termos:

14.1.2.1 No caso de atraso injustificado no cumprimento da obrigação contratual,
no que diz respeito ao prazo de entrega da mercadoria/execução do serviço, será
aplicada multa de mora a incidir sobre a ordem de serviço, no percentual:
a) 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso;
b) 0,3% (três décimos percentuais) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia
de atraso. 
14.1.2.2  No caso de atraso no cumprimento do prazo fixado em contrato para
apresentação  da  garantia,  será  aplicada  multa  de  0,07% (sete  centésimos  por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois
por cento); 
14.1.2.3 As multas moratórias incidirão até o limite de 10% do valor da parcela
em atraso.
14.2 Além das  penalidades  previstas acima,  poderão ser também aplicadas  no

caso de prestação de serviços as seguintes penalidades, limitadas ao percentual de 10%
(dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  contrato,  em função  das  infrações  elencadas
abaixo:

Tabela 1 – Correspondência de graduação

TABELA 1 - PERCENTAGEM

GRAU %

01 0,2 do valor do contrato

02 0,6 do valor do contrato

03 1,0 do valor do contrato

04 1,4 do valor do contrato

05 1,8 do valor do contrato

06 2,0 do valor do contrato

 

Tabela 2- Graduação das infrações

TABELA 2

Nº DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU Incidência

1 Não fornecer os comprovantes das transações efetuadas pela 1 Por
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rede credenciada relativa aos serviços, peças aplicadas, preços
praticados,  descontos,  garantias,  data  e  identificação  da
credenciada. 

ocorrência

2 Deixar  o  credenciado  de  apresentar  ao  CONTRATANTE
peças, materiais e acessórios automotivos substituídos, quando
das  realizações  dos  serviços  de  manutenções,  bem  como
deixar de entregar certificados de garantia, relação de serviços
e de peças aplicadas ao veículo pela rede credenciada. 

Por
ocorrência

3 Não  permitir,  o  sistema,  emissões  de  relatórios  cadastrais,
operacionais  e  financeiros,  bem  como  deixar  de  identificar
todas  as  transações  efetuadas  com  os  veículos  pela  rede
credenciada. 

Por
ocorrência

4 O sistema permitir manutenções em duplicidade para o mesmo
veículo com idênticos: hora, quilometragem e serviço. 

Por
ocorrência

5 Deixar  de  providenciar  os  serviços  e  as  substituições  das
peças, materiais e acessórios que não satisfizerem os padrões
de  qualidade,  bem  como  exigir  custos  adicionais  por  estas
tarefas automotivas. 

Por
ocorrência

6 Deixar de fornecer senhas do sistema, quando solicitados pelo
CONTRATANTE. 

Por
ocorrência

7 Colar decalques ou adesivos nos veículos com propagandas da
CONTRATADA ou de terceiros.

Por
ocorrência

8 Quantitativo  insuficiente  de  rede  credenciada  necessária  ao
pleno atendimento das demandas dos serviços de manutenções
e  fornecimentos  de  peças  para  os  veículos  do
CONTRATANTE. 

2
Por

ocorrência

9 Não possuir no sistema todas as atividades que cada oficina da
rede  credenciada  atende,  no  caso  do  estabelecimento
credenciado atender vários segmentos.

Por
ocorrência

10 Não realizar o treinamento dos gestores e usuários do sistema
no prazo de 10 (dez) dias contatos da assinatura do contrato. 

Por
ocorrência e

por dia

11 Ausência de ressarcimento ao TRT21 por danos causados aos
veículos  nas  hipóteses  em que  os  veículos  estiverem sob  a
responsabilidade do estabelecimento credenciado quando em
manutenções. 

Por
ocorrência

12 Deixar de nomear e de manter preposto da CONTRATADA
não fornecendo  sua  identificação  de  números  de  celular,  e-
mail. 

Por
ocorrência e

por dia

13 Deixar  de  disponibilizar  no  mínimo  40  (quarenta)  oficinas,
distribuídas  nos  diversos  seguimentos  na  Região
Metropolitana  de  Natal,  em até  20  dias  após  assinatura  do

Por
ocorrência
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contrato. 

14 Ausência  de  confecção  de  Check-list  dos  veículos  com  os
itens,  acessórios  e  equipamentos,  pelas  as  oficinas  e
concessionárias da rede credenciada. 

Por
ocorrência

15 O  sistema  informatizado  não  emitir  relatórios  financeiros,
operacionais  e  gerenciais  referentes  aos  gastos  dos veículos
com peças e serviços. 

3

Por
ocorrência

16 Deixar de fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para
os serviços de lanternagem e pintura, realizados nos veículos
da frota. 

Por
ocorrência

17 Deixar de fornecer garantia mínima de 3 (três) meses para os
serviços  de  alinhamento  de  direção  e  balanceamento,  de
manutenção corretiva e preventiva, realizados nos veículos da
frota,  bem  como  para  as  peças,  componentes  e  acessórios
substituídos. 

Por
ocorrência

18 Deixar de fornecer garantia mínima de 8 (oito) meses para os
serviços  em  motor,  câmbio  e  suspensão,  realizados  nos
veículos da frota. 

Por
ocorrência

19 A CONTRATADA  deixar  de  se  responsabilizar  pelo  fiel  e
pontual  pagamento  a  sua  rede  credenciada  pelos  serviços
prestados e os fornecimentos de peças destinados aos veículos
da frota ou impor relação financeira, fiscal ou tributária entre o
credenciado e o CONTRATANTE. 

Por
ocorrência e

por dia

20 Impor vínculo ou obrigações financeiras de ordem subsidiária
entre  o  TRT21  e  os  estabelecimentos  integrantes  da  rede
credenciada da CONTRATADA. 

Por
ocorrência

21 Reter veículo do TRT21 pela credenciada, sob o pretexto de
falta ou atraso de repasse financeiro da CONTRATADA a sua
credenciada. 

Por
ocorrência

22 Deixar  de manter  ou atualizar  listagem da rede  de oficinas,
centros  automotivos  e  concessionárias  credenciadas  e
integradas ao sistema da CONTRATADA. 

4

Por
ocorrência

23 Ausência de apresentação ilustrativa do funcionamento, senha
e dos protocolos de atendimentos do sistema, no ambiente da
web. 

Por
ocorrência

24 Não reparar, não corrigir, não remover, não reconstruir ou não
substituir às suas expensas da CONTRATADA, no prazo de
15  (quinze)  dias  úteis,  os  serviços  em  que  se  verificarem
vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  dos
materiais empregados nos veículos da frota ou estipular ônus
adicionais ao CONTRATANTE, por tais atividades. 

Por
ocorrência
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25 O  sistema  não  propiciar  recebimento  de  orçamentos
on-line/real time de todas as oficinas interessadas na cotação. 

5

Por
ocorrência

26 Não atendimento, no prazo de 01 (um) dia útil aos chamados,
relativos a  problemas técnicos  apresentados  pelo sistema da
CONTRATADA. 

Por
ocorrência

27 Deixar  de  providenciar  os  cadastramentos  dos  Gestores  de
Contrato  e  servidores,  não  fornecendo  senhas  de  acesso  ao
sistema web com ausências de níveis de autorizações. 

Por
ocorrência e

por dia

28 Não  promover  ampliação  e  disponibilização  da  rede  de
estabelecimentos credenciados a CONTRATADA. 

Por
ocorrência

29 Deixar  de  disponibilizar,  por  meio  eletrônico,  relação  dos
estabelecimentos credenciados da CONTRATADA, no âmbito
de Natal e Mossoró. 

Por
ocorrência e

por dia

30 Deixar  de prestar,  por escrito,  todos os esclarecimentos que
forem  solicitados  pelo  Gestor  do  Contrato,  bem  como  não
atender as reclamações atinentes a execução contratual. 

Por
ocorrência e

por dia

31 Não disponibilizar acesso ao sistema AUDATEX, MOLICAR
ou  outro  instrumento  similar  que  possibilite  ao  Gestor  do
Contrato e aos demais operadores, realizarem consultas on-line
à Tabela de Preços dos fabricantes de peças e Tabela e Valores
de Mão de Obra, conforme as especificações das montadoras
para cada marca de veículos da frota. 

6

Por
ocorrência e

por dia

32 Deixar  a  CONTRATADA de oferecer  serviços  automotivos
destinados a integral manutenção dos veículos da frota e não
atender a todas as demandas do CONTRATANTE, constante
deste termo e seus anexos.

Por
ocorrência

33 Não implantar o sistema e demais equipamentos necessários à
operacionalização  do  gerenciamento  das  manutenções  de
veículos da frota, dentro de 20 (vinte) dias corridos a contar da
assinatura do contrato. 

Por
ocorrência e

por dia

34 Os valores dos serviços de mão de obra não obedecerem aos
limites  estabelecidos  pelas  Tabelas  de  Preços  fixados  pelas
montadoras para cada marca de veículos da frota. 

Por
ocorrência

35 Os  valores  das  peças/produtos  não  obedecerem  aos  limites
estabelecidos pelas Tabelas de Preços de peças fixadas pelas
montadoras para cada marca de veículos da frota. 

Por
ocorrência

36 Deixar  o  estabelecimento  da  CONTRATADA  de  fornecer
cópias das Notas Fiscais dos serviços e Notas Fiscais das peças
aplicadas  nos  reparos  ao  veículo,  bem  como  deixar  de
discriminar  a  sua  marca,  modelo,  garantias  do  serviço  e
garantias  das  peças  que  foram  utilizadas  na  reparação  do
veículo. 

Por
ocorrência



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO

15.  PRAZO  DE  VIGÊNCIA,  VALOR  ESTIMADO  DA  CONTRATAÇÃO  E
FORMA DE REAJUSTE

15.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, da Lei n.º 8.666/93, com alterações
posteriores. 

15.2. O Contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam
preenchidos  os  requisitos  abaixo  enumerados  de  forma  simultânea,  e  autorizado
formalmente pela autoridade competente: 

a) Quando os serviços forem prestados regularmente;
b) A Administração ainda tenha interesse na realização dos serviços; 
c)  O  valor  do  contrato  permaneça  economicamente  vantajoso  para

Administração;
d) A contratada concorde expressamente com a prorrogação.

15.3. Os preços estimados, tanto unitário quanto global, discriminados no anexo  II,
correspondem  aos  máximos  que  este  Tribunal  se  dispõe  a  pagar,  de  forma  que  as
propostas com valores superiores serão desclassificadas.

15.4. Não será permitido reajuste sobre a taxa de administração.

16. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E JULGAMENTO

16.1.  A  proposta  de  preços  AJUSTADA  ao  valor  arrematado  deverá  obedecer  às
seguintes condições: 

a) Ser apresentada em formulário contínuo da empresa, redigida em linguagem
clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, conter a razão social, o CNPJ, número(s) de
telefone(s) e de fac-símile, e-mail, preferencialmente, assinada e/ou rubricada em todas
as  folhas  pelo representante  legal  da empresa  licitante e  que  os  preços  contidos  na
proposta,  incluam todos os  custos  e  despesas,  tais  como:  impostos,  frete,  seguros  e
demais encargos necessários à execução do contrato; 

b) Ser apresentada proposta contendo: Indicação do percentual da TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO sobre o valor total estimado para serviços e peças. 

16.2. Para julgamento da proposta, será considerada vencedora aquela que, estando de
acordo  com  as  especificações  exigidas,  ofertar  A  MENOR  TAXA  DE
ADMINISTRAÇÃO.

17. DA RESCISÃO

17.1. O futuro contrato poderá ser rescindido, a critério do Contratante, nas hipóteses de
inadimplemento  parcial  ou  total  de  quaisquer  obrigações  contidas  neste  termo  de
referência,  bem  como  na  eventual  ocorrência  das  situações  ou  fatos  previstos  nos
incisos IX, X, XI, XII e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
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17.2.  Também  poderá  ensejar  à  rescisão  contratual  a  ocorrência  das  hipóteses  dos
incisos XIII, XIV, XV, XVI e XVII do artigo 78, da Lei 8.666/93.

17.3. No caso de rescisão contratual, ficam assegurados os direitos da Administração
contidos no artigo 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo de quaisquer outros previstos pela
legislação.

17.4.  Respeitado,  no  que  couber,  o  amplo  direito  de  defesa,  o  contrato  poderá  ser
rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, e suas
alterações posteriores, nas seguintes formas:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da Licitação,
desde que haja conveniência para a Administração; 
III - Judicial, nos termos da legislação. 

17.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada do Desembargador P

18. GARANTIA DO CONTRATO

18.1. Será exigida da CONTRATADA a prestação de garantia contratual, no montante
de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do artigo 56 da Lei nº
8.666/93.

18.2 A CONTRATADA deverá apresentar o comprovante de prestação de garantia no
prazo  máximo de  10  (dez)  dias  úteis,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  do
CONTRATANTE,  contado da assinatura do contrato,  podendo optar por  caução  em
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

18.3. A garantia deverá ter validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) após
o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

18.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
18.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas.
18.4.2.  Prejuízos  causados ao CONTRATANTE decorrentes  de culpa ou dolo
durante a execução do contrato.
18.4.3.  Multas  moratórias  e  punitivas  aplicadas  pelo  CONTRATANTE  à
CONTRATADA.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no tópico anterior.

18.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta
específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE.
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18.7. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE  com  o  objetivo  de  apurar  prejuízos  e/ou  aplicar  sanções  à
CONTRATADA.

18.8. A garantia será considerada extinta:
18.8.1.  Com  a  devolução  da  apólice,  carta  fiança  ou  autorização  para  o
levantamento  de  importâncias  depositadas  em  dinheiro  a  título  de  garantia,
acompanhada  de  declaração  do  CONTRATANTE,  mediante  termo
circunstanciado,  de  que  a  CONTRATADA  cumpriu  todas  as  cláusulas  do
contrato; e
18.8.2. Com o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no
item 18.3, que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso
de ocorrência de sinistro.

18.9. Ao assinar contrato,  a CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter,  a
qualquer tempo, a garantia contratual, na forma prevista neste Termo.

18.10.  A  inobservância  do  prazo  fixado  para  apresentação  da  garantia  acarretará  a
aplicação de penalidade prevista no item 14.1.2.2 deste Termo de Referência. 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. O objeto deste Termo de Referência tem por unidade interessada a Coordenadoria
de Segurança Institucional e Transporte, CSEIT;

19.2.  Quaisquer  dúvidas  quanto  às  especificações  poderão  ser  esclarecidas  na
Coordenadoria de Segurança Institucional e Transporte,  CSEIT nos fones (84) 4006-
3172 e 4006-3096, e e-mail: sesei@trt21.jus.br

Natal, 02 de maio de 2022.

____________________________
Gildarte Henrique Dos Santos

Técnico Judiciário - Segurança e Transporte

APROVO

Aprovo o presente termo de referência, conforme art. 1º, inciso I, do Ato TRT-
GP nº 29/2009 

Natal/RN, 02/05/2022. 

Mauro Tadeu de Oliveira
Coordenador da Segurança Institucional e Transporte
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ANEXO I – Frota de Veículos e outros equipamentos 2022

Tabela 3 - Veículos do TRT21 
Placa Marca Modelo Ano de Fab.

QGY-3I39 TOYOTA COROLA ALTIS
PREMIUM 

2019/2020

QGA-0834 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
QGA-0874 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
QGA-2764 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
QGA-0784 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015

QGA-0774 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
QGA-0954 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
QGA-0854 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015

QGA-0814 PEUGEOT 408 ALLURE 2.0 2015/2015
NNS-5995 FORD FUSION 2.5 2010/2010
NOF 9025 MITSUBISHI PAJERO DAKAR 3.5 4X4 2012/2012

OKA-3836 FIAT
DUCATO M BUS

RONTAM
2013/2014

JIL-0401 FIAT DUCATO M BUS 2011/2011
MYK-0732 NISSAN FRONTIER 4X4 SE 2007/2008
MZL-7667 FORD RANGER XLT 13P 2006/2007
NNP-6675 GM MERIVA EXPRESSION 1.8 2010/2011
NNS-6215 FORD FIESTA 1.6 2010/2011
MZD-7218 AGRALE CAMINHÃO 8500 TCA 2006/2006
OSV-8D76 RENAULT LOGAN EXPR 1.6 2014/2015
OSV-8D80 RENAULT LOGAN EXPR 1.6 2014/2015
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Tabela 4 - Relação outros equipamentos (geradores, empilhadeira elétrica, roçadeira e
cortador de grama)

Relação de Outros Equipamentos

DESCRIÇÃO TOMBO COMBUSTÍVEL
DO MOTOR

CAPACI-
DADE

LOCALIZA
-

ÇÃO

Gerador de energia  marca
Heimer,  motor  Iveco,
modelo ECO40-2S/4.

x Diesel 500 kva Natal

Gerador  de  energia
Heimer,  Motor  John
Deere, modelo 404H362

26660 Diesel 100 Kva Natal

Gerador de energia Volvo 
Penta de  227W, modelo 
TWD1010G

x Diesel 250 Kva Mossoró

Roçadeira Costal / Marca 
STIHL - Modelo FS290

39835 Gasolina x Natal

Cortador de Grama / 
Marca KAWASHIMA - 
Modelo LR225T

43180 Gasolina x Natal

Empilhadeira elétrica, 
marca Paletrans, modelo 
PT 1645, 

30565 Elétrica 1600 kg Natal
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ANEXO II  -  Estimativa de Custos

O valor máximo estimado do contrato definido é composto pelo valor estimado

para  os  gastos  com  fornecimento  do  objeto  para  os  veículos  da  frota  e  outros

equipamentos  deste  Egrégio  (R$  _________)  acrescido  da  taxa  de  administração

estimada por esta administração.

Quantidade de Veículos 20
Total a contratar de hora/serviço R$ 19.255,08
Estimativa  de  gastos  com peças  e  acessórios  em geral,

lubrificantes, filtros e pneus
R$ 59.805,72

Total estimado Serviço e Peças R$ 79.060,80
Taxa máxima de Administração previsto* - 5,39%
Total máximo de taxa sobre o valor estimado do custo de 

peças e serviços 
R$ 4.261,38

Valor Máximo estimado do Contrato R$ 74.799,42
* Base de Cálculo - média das Taxas de Administração aplicadas nos Contratos abaixo:

− Contrato 033/2019 – TJDFT: -6,32%

− Contrato TRT6 nº 051/2020 – TRT6: -5,05%

− Contrato TRT5 – TRT5: -6,80 %

− Contrato 80/2018 – TRE/RN – TRE/RN: -3,40 %

− Contrato 61/2017 – TRT9: -0,02%

− Contrato STJ N. 59/2019 – STJ: -15,70 %

− Contrato 27/2019 – STF: -20,07%

OBS: Não foram considerados as taxas percentuais acima (-0,02%, -15,70% e -

20,07%), com base no § 3º da IN 73, de 5 de agosto de 2020.
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Anexo III – Modelo da Proposta de preços

a) O valor  do custo anual máximo estimado com a manutenção preventiva e

corretiva para a frota de veículos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região é de

R$  74.799,42 (Setenta e quatro reais,  setecentos e noventa e nove e quarenta e dois

centavos). 

Razão Social:
CNPJ:
Número  Telefones  e
Fac-simíle:
e-mail:
Percentual  da  taxa  de
administração (%)
Valor máximo: - 5,39%

____________________________
Representante legal da empresa
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