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MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINNHA EM LADÁRIO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

(Processo Administrativo n.º 63348.00009/2022-23) 
 

 

Torna-se público que a Marinha do Brasil, por meio do Centro de Intendência da Marinha em 
Ladário, sediado na Avenida 14 de Março S/N, Centro, Ladário/MS, CEP: 79370-000, realizará 
licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob a forma de 
execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 
de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das Instruções Normativas 
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 
Data da sessão: 18/08/2022 

Horário: 10h 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br 
Critério de Julgamento: menor por grupo. 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário  
 
DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 
serviços de agenciamento de passagens rodoviárias, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 02 itens, conforme tabela constante 
no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta apenas para o item 02. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2022., na 
classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 00001/786810 

Fonte: 0100000000 

Programa de Trabalho: 2000 – Administração da Unidade. 
Elemento de Despesa: 339033 – Passagens e Despesas com Locomoção. 
PI: X488DV – Despesas Diversas. 

 

https://www.gov.br/compras/pt-br
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3.  DO REGISTRO DE PREÇOS  
 
3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões 
são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

2.2. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

2.3. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 
sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/ por meio de certificado digital conferido pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

2.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes a este Pregão. 

2.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros 

2.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 
no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.6.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

3.  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 
SEGES/MP nº 3, de 2018. 

3.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema 

3.1.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor 
rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente; 

4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
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4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993; 

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo 
de dissolução ou liquidação; 

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 

4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  

3.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de 
pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável 
pela demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade 
ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso 
V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 
7.203, de 04 de junho de 2010);  

3.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão 
contratante. 

3.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus arts. 42 a 49. 

4.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento 
no certame; 

4.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas 
produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

 
4.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
4.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;  
4.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
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4.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente; 
4.6.7  que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.6.8  que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991. 

3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes 
dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

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

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 
após o encerramento do envio de lances. 
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

5.1.1 Valor total do item 

5.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência  

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de 
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; 

5.3.1           A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

5.3.2     Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente 
as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente 
com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com 
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN 
SEGES/MP n.5/2017.  

5.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em 
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão 
adotadas as orientações a seguir: 

5.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 
execução contratual; 

5.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, 
da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins 
de total ressarcimento do débito. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 
recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada 
apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos 
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.  

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 
dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como 
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades 
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e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 

5.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 

5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.   

5.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 
do contrato 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no 
Termo de Referência.  

6.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 

6.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 
e os licitantes. 

6.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5.1 Para os itens 01, 03 e 05 deverão ser ofertados os valores unitários; e 

6.5.2 Para os itens 02, 04 e 06 deverão ser ofertados os valores totais. Esses itens não 
deverão receber lance por ser a expressão dos valores limites a serem contratados pela 
organização. 
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6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta deverá ser de 0,01 (um centavo). 

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

6.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 

6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

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

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação.  

6.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 
à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
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6.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.22. A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto. 

6.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

6.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
6.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 
ao objeto executado: 
6.26.1 por empresas brasileiras;  
6.26.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
6.26.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
6.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas ou os lances empatados.  

6.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

6.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
6.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 04 (quatro) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital e já apresentados. 

6.28.3 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
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7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

7.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da 
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta 
final, conforme anexo deste Edital. 

7.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação 
de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 
contrariem exigências legais.  

7.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A 
da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  

7.4.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

7.4.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 

7.4.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

7.4.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 
Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível;  

7.4.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 
proposta de preços ou menor lance que: 

7.4.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais 
e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 
a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 
inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo 
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de 
trabalho vigentes. 

 
7.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 
da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP 
N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

 
7.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente 
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pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será 
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

 
7.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 

8.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas 
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata 

 
7.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

8.9.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo 

8.9.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 
as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

8.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.11.  O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na 
Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em 
relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na 
contratação; 

8.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ́ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo 
Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço. 

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas; 

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto. 

8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para sua continuidade. 

8.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida, se for o caso. 



 

____________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Continuados sem mão de obra  
Atualização: Fevereiro/2022 

8.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital 

9 DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros:   

a) SICAF;   
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - 
TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);  

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à 
sua desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, 
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0
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9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 
de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no 
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão (ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, 
sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

9.6.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

9.7.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação 

9.8. Habilitação jurídica:  

9.8.1. 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; 

9.8.2. 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; 

9.8.3. 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; 

9.8.4. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 
em funcionamento no País; 
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9.8.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva. 
 

9.9.   Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.9.2. 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. 

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. 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; 

9.9.5. 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;  

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

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

9.10. Qualificação Econômico-Financeira:  

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 
de apresentação da proposta; 

9.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, 
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato/estatuto social. 

9.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores 
a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  
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LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 
patrimônio líquido de 10% (dez) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.  

9.11.  Qualificação Técnica:  

9.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os 
atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as 
seguintes características mínimas: 

9.11.1.1.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 03 
anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de 
atestados de períodos diferentes, não havendo 
obrigatoriedade de os 03 anos serem ininterruptos, conforme 
item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

9.11.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 
contrato social vigente; 

9.11.1.3. 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/MP n. 5, de 2017. 

9.11.1.4. 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 se 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/MP n. 5/2017. 

9.11.1.5. 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 VII-A da IN  
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9.11.1.6.  

9.11.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial 
da empresa licitante. 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez 
constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a 
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 
de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização.  

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua 
continuidade. 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital. 

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor. 
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10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 04 
(quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada 
ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este Edital; 

10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 

10.2.    A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

10.5.   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.6.   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 
dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando 
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo 
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.  

13.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

13.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

13.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do 
certame. 

14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato. 

14.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

14.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso a sistema de 
processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao 
sistema de processo eletrônico.  

14.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

14.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

14.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 
mesma Lei. 
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14.4 O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.  

14.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 
e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

14.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 
antes da contratação. 

14.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 

14.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas 
pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

14.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a 
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após 
a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

15 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

15.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

16 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 
no Termo de Referência. 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

18 DO PAGAMENTO 

18.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 
a este Edital. 

18.1.1 É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento 
Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.  
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19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

19.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

19.1.3 apresentar documentação falsa; 

19.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.6 não mantiver a proposta; 

19.1.7 cometer fraude fiscal; 

19.1.8 comportar-se de modo inidôneo; 

19.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente.  

19.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

19.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

19.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 

19.4.2 Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

19.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 

19.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos; 

19.4.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa neste Edital. 

19.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 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 a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

19.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
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19.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

19.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

19.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de 
agente público.  

19.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 

19.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

19.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

19.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.13 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

20 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

20.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

20.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

20.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao 
do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 

20.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o mais bem colocado no certame não assine a ata 
ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 
7.892/213. 
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21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
wanderson.arruda@marinha.mil.br ou flamarion@marinha.mil.br, ou por petição dirigida ou 
protocolada no endereço Avenida 14 de Março/SN, Centro, Ladário/MS, CEP: 79370-000, 
Centro de Intendência da Marinha em Ladário/Divisão de Obtenção. 

21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 

21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 
Edital. 

21.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 
pela elaboração do Edital e dos anexos. 

21.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 

21.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a Administração. 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

mailto:wanderson.arruda@marinha.mil.br
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22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 

22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos 
www.comprasgovernamentais.gov.br e https://www.marinha.mil.br/com6dn/licitacoesceimla, e 
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida General Rondon S/N, Bairro Centro, 
Ladário/MS, Centro de Intendência da Marinha em Ladário, nos dias úteis, no horário das 08:00 
horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos 
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

22.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.12.1 ANEXO A - Termo de Referência; 
22.12.2 ANEXO B – Minuta de Ata de Registro de Preços, 
22.12.3 ANEXO C – Minuta de Termo de Contrato; 
22.12.4 ANEXO D – Planilha de Preço Unitário Máximo;  
22.12.5 ANEXO E – Modelo de Proposta de Preços; e 

22.12.6 ANEXO F – Relação de Organizações Participantes. 

 

 

Ladário/MS, 03 de agosto de 2022 

 
 

_________________________________ 

EDEN VAGNER DE MELO JÚNIOR 

Capitão de Fragata (IM) 
Ordenador de Despesa 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.marinha.mil.br/com6dn/licitacoesceimla
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MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

(Processo Administrativo n.°63348.000009/2022-23) 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de agenciamento de passagens 
rodoviárias, englobando as atividades de consulta, marcação, remarcação e cancelamento, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: 

GRUPO 1  - CeIMLa  e HNLa 
ITEM CATSER DESCRIÇÃO QTDE P. Unit VALOR  OMAP 

1 

 

3719 

Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviço 
continuado de agenciamento de 
viagens para aquisição de passagens 
rodoviárias, compreendendo os 
serviços de emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento, com 
propostas de menor “taxa de 
agenciamento”. (Serviço de 
agenciamento de viagens, 
compreendendo a emissão, 
remarcação e cancelamento de 
passagem rodoviária – quantidade 
estimada para o período de 1 ano). 

312 R$ 0,33 R$ 102,96 786810 

2500 R$ 0,33 R$ 825,00 786700 

2 3719 

Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviço 
continuado de agenciamento de 
viagens para aquisição de passagens 
rodoviárias, compreendendo os 
serviços de emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento, com 
propostas de menor “taxa de 
agenciamento” * (Volume total 
estimado de vendas de passagens 
rodoviárias compreendendo, 
inclusive, a taxa de embarque para o 
período de de  período de 1 ano). 

1 R$ 489.818,02 R$ 489.818,02 786810 

1 R$ 489.818,02 R$ 489.818,02 786700 

TOTAL  R$ 980.564,00  

GRUPO 2 – COMANDO DA 13ª BGDA DE INFANTARIA MOTORIZADA 
ITEM CATSER DESCRIÇÃO QTDE P. Unit VALOR TOTAL OMAP 

 

3 

 

3719 

Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviço 
continuado de agenciamento de 
viagens para aquisição de passagens 
rodoviárias, compreendendo os 
serviços de emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento, com 
propostas de menor “taxa de 
agenciamento”. (Serviço de 
agenciamento de viagens, 
compreendendo a emissão, 

312 R$ 0,33 R$ 102,96 160158 
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remarcação e cancelamento de 
passagem rodoviária – quantidade 
estimada para o período de 1 ano). 

4 3719 

Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviço 
continuado de agenciamento de 
viagens para aquisição de passagens 
rodoviárias, compreendendo os 
serviços de emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento, com 
propostas de menor “taxa de 
agenciamento” * (Volume total 
estimado de vendas de passagens 
rodoviárias compreendendo, 
inclusive, a taxa de embarque para o 
período de 1 ano). 

1 R$ 489.818,02 

 

R$ 489.818,02 

 

160158 

TOTAL  R$ 489.920,98  

GRUPO 3 – COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL 
ITEM CATSER DESCRIÇÃO QTDE P. Unit VALOR TOTAL OMAP 

5 
 

3719 

Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviço 
continuado de agenciamento de 
viagens para aquisição de passagens 
rodoviárias, compreendendo os 
serviços de emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento, com 
propostas de menor “taxa de 
agenciamento”. (Serviço de 
agenciamento de viagens, 
compreendendo a emissão, 
remarcação e cancelamento de 
passagem rodoviária – quantidade 
estimada para o período de 1 ano). 

150 R$ 1,70 R$ 255,00 782000 

6 3719 

Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviço 
continuado de agenciamento de 
viagens para aquisição de passagens 
rodoviárias, compreendendo os 
serviços de emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento, com 
propostas de menor “taxa de 
agenciamento” *  (Volume total 
estimado de vendas de passagens 
rodoviárias compreendendo, 
inclusive, a taxa de embarque para o 
período de 1 ano). 

1 R$ 120.000,00 

 

R$ 120.000,00 

 

782000 

TOTAL  R$ 120.255,00  

1.2. O objeto da licitação tem natureza de serviço comum, englobando as atividades de emissão de passagens 
rodoviárias para os militares lotados nas OM sediadas na área de jurisdição do Comando do 6º Distrito Naval. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima. 

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a execução por tarefa. 

1.5. O prazo de vigência do contrato é de 12 (meses, anos), podendo ser prorrogado por interesse das partes até o 
limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico dos Estudos Técnicos 
Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos 
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

3.2. Trata-se de serviço comum, de caráter continuado e sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 
exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 

3.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 
setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja 
execução indireta é vedada. 

3.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
direta. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Conforme Estudos Preliminares, para fins de atendimento dos requisitos da contratação, da empresa contratada 
espera-se os seguintes comportamentos: 

4.1.1. 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, ficando a CONTRATANTE autorizada a 
descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 

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

4.1.3. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à 
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

4.1.4. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços; 

4.1.5. Não permitir a utilização de trabalho de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, 
exceto na condição para aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a 
utilização do trabalho de menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 

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

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

4.1.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco 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 de licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do parágrafo 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93; 

4.1.9. Ser do ramo do objeto da licitação; 

4.1.10. Possuir mão de obra capacitada e qualificada, em quantidade necessária, para o desempenho 
eficiente do serviço; 

4.1.11. Estar alinhada com as políticas de Desenvolvimento Sustentável; 

4.1.12. Possuir experiência no mercado; e 

4.1.13. Estar em dia com as obrigações tributárias e trabalhistas. 

4.2. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das 
condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato. 

4.3. A quantidade estimada de deslocamentos é de 312 (trezentos e doze).  
 

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

5.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada 
e/ou no edital como requisito previsto em lei especial. 

5.2. Caso se enquadre nas hipóteses do artigo 20 da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 
Contratada deverá elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, sujeito à aprovação da autoridade 
competente. 

5.2.1. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente 
habilitado. 
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5.3. São proibidas, à contratada, as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: 

5.3.1. lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; 

5.3.2. lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 

5.3.3. queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa 
finalidade; 

5.3.4. outras formas vedadas pelo poder público. 
 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

6.1.1. Execução de reserva automatizada, “on-line”, e emissão de seu comprovante; 

6.1.2. Os bilhetes devem ser emitidos levando-se em consideração a menor tarifa disponível entre as 
empresas que operam o mesmo trecho; 

6.1.3. Manter disponível para a CONTRATANTE ou à sua disposição, a qualquer momento, em 
horário compreendido entre 08h00 e 18h00, de segunda a sexta-feira, funcionários suficientes 
para atender prontamente as solicitações decorrentes dos serviços relacionados na aliena “a” 
deste subitem. Após o horário estipulado nesta alínea, nos fins de semana e feriados, a 
COTRATADA deverá indicar o representante para atender os casos excepcionais e urgentes, 
disponibilizando o CONTRANTE, plantão de telefones fixos e celulares; 

6.1.4. Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário e frequência trechos 
rodoviários (partidas/chegadas), melhores conexões e das tarifas promocionais á retirada dos 
bilhetes; 

6.1.5. Proceder a emissão de bilhetes por meio da Autorização de Compra de Passagem (ACP), 
emitida pelo CONTRATANTE; 

6.1.6. Repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas reduzidas, concedidos 
empresas de transporte rodoviário, inclusive aqueles ofertados na internet; 

6.1.7. Fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a comprovação dos valores vigentes das 
tarifas à data da emissão das passagens pela empresa transporte rodoviário; 

6.2. A execução dos serviços será iniciada no dia posterior à homologação do Pregão Eletrônico.  

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 
designados, 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; 

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por 
ela propostas sejam as mais adequadas; 

7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste 
Termo de Referência; 

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que 
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

7.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

7.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente 
aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o 
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

7.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

7.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função 
específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

7.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

7.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato; 

7.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
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7.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

7.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 
condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o 
serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar 
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas 
neste Termo de Referência e em sua proposta; 

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados; 

8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua 
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

8.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

8.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 
7.203, de 2010; 

8.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, 
a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês 
seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 
do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

8.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade à Contratante;  

8.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local dos serviços. 

8.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução 
do empreendimento. 

8.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

8.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 
execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

8.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo 
determinado. 

8.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 
segurança, higiene e disciplina. 

8.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

8.15. 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; 

8.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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8.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na 
legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

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

8.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança da Contratante; 

8.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações 
aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

8.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F 
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

8.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, 
de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem 
limitações; 

8.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, 
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem 
que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções 
civis e penais cabíveis. 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO   

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

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. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

11.1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. A conformidade do material/técnica/equipamento 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, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 
como: marca, qualidade e forma de uso. 

11.3. O representante da Contratante 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. 

11.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação 
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, 
rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no 
exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não 
comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

11.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto. 

11.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade 
dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, 
falhas e irregularidades constatadas.  

11.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, 
se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  
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11.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho 
e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

11.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, 
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

11.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além 
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste 
Termo de Referência. 

11.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja 
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  

11.13. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

11.14. 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 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993.  

12. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

12.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), devendo 
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 
atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 
com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

12.1.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 
avaliação da prestação dos serviços. 

13. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

13.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos 
termos abaixo. 

13.2. No prazo de até 5 dias corridosdo adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a 
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;   

13.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnicoe setorial ou pela equipe de fiscalização após 
a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

13.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, 
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

13.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o 
fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, 
se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados 
em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a 
ser encaminhado ao gestor do contrato 

13.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização 
não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

13.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

13.3.2. No prazo de até 10 dias corridosa partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, 
cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância 
com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  
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13.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado 
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 
contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que 
julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 
definitivo. 

13.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do 
último.  

13.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior 
não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 

13.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridosa partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do 
Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, 
obedecendo as seguintes diretrizes:  

13.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 
correções;  

13.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

13.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 
pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento 
substituto. 

 

13.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

13.6. 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 fixado 
pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este 
Termo de Referência. 

14.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que emita a 
nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.  

14.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 
Nota Fiscal/Fatura.  

14.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

14.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

14.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 
de abril de 2018. 

14.5. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

14.5.1. o prazo de validade;  

14.5.2. a data da emissão;  

14.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

14.5.4. o período de prestação dos serviços;  

14.5.5. o valor a pagar; e  

14.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
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14.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 
para a Contratante; 

14.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

14.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção 
das condições de habilitação exigidas no edital.  

14.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

14.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem 
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

14.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

14.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

14.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

14.13. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 
disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

14.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial 
a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando 
couber. 

14.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu 
quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
vigente. 

14.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) I =  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

365 

15. REAJUSTE 

15.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 
para a apresentação das propostas. 
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15.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na 
seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):  

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega 
da proposta na licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

15.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 
logo seja divulgado o índice definitivo.  

15.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

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

15.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

15.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

16. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

 

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas: 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas 
na contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; ou 
e) cometer fraude fiscal. 

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA 
as seguintes sanções: 

i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas 
faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

ii) Multa de:  

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso 
de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e 
a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, 
de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença;  
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(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na 
execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida; 

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 
e 2, abaixo; e 

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia 
(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O 
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a 
rescisão do contrato; 

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual 
a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

 

iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

 

v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos causados;  

20.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em 
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência. 

20.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

20.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência; 
05 
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2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de 
atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 

serviço e por dia; 
02 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 
expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por 

empregado e por dia; 
03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade 

de seu pessoal, por funcionário e por dia; 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 
não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada 

pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 
03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 

previstos no edital/contrato; 
01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme 

previsto na relação de obrigações da CONTRATADA 
01 

17.1. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 

17.1.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

17.1.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

17.1.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados.  

17.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

17.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 
Ativa da União e cobrados judicialmente. 

17.3.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

17.4. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

17.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa 
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão 
ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  
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17.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu 
rito normal na unidade administrativa. 

17.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

17.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

18.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

18.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no 
edital. 

18.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

18.3.1. Capacidade de emitir em tempo hábil as passagens rodoviárias; 

18.3.2. Não utilização de plataformas que possam gerar valores não contratados pela administração, 
onerando a Administração 

18.3.3. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  

18.3.3.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 
respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas: 

18.3.3.1.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 01 ano na 
prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos 
diferentes, não havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos, 
conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.5/2017. 

 

18.3.3.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  

18.3.3.3. 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 VII-A 
da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 

22.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

18.3.4. Valor Global: R$ 1.590.739,98 (um milhão, quinhentos e noventa mil, setecentos e trinta e 
nove reais e noventa e oito centavos) 

18.3.5. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 

18.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

18.5. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 
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19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

19.1. O custo estimado da contratação é de 1.590.739,98 (um milhão, quinhentos e noventa mil, setecentos e 
trinta e nove reais e noventa e oito centavos). 

20. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

20.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou 
instrumento equivalente. 

 

 

Ladário/MS, 03 de agosto de 2022. 

 

 
____________________________________ 

WANDERSON ARRUDA SOARES 
Capitão-Tenente (IM) 

Encarregado da Divisão de Finanças 

APROVO: 

_______________________________________ 
EDEN VAGNER DE MELO JUNIOR 

Capitão de Fragata (IM) 
Ordenador de Despesa 

 
 
 
 
Anexos: 
I – Estudo Técnico Preliminar; 
II – Mapa de Riscos; e 



MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DO 6º DISTRITO NAVAL 
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 
 

OM:  
Centro de Intendência da Marinha em Ladário 

Setor Responsável:  
Divisão de Finanças 

Responsável pela Demanda:  
CT (IM) WANDERSON ARRUDA SOARES 

NIP: 
09.0964.26 

E-mail:  
wanderson.arruda@marinha.mil.nr 

Telefone: 
(67) 3234-1097 

 

1 – Justificativa da necessidade da contratação do serviço ou da aquisição: 
Contratação dos serviços de emissão de passagens rodoviárias compreendendo os serviços de 

reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens rodoviárias 

nacionais e internacionais, do tipo tarifa individual, para atender as Organizações Militares (OM) 

subordinadas ao Complexo Naval de Ladário (CNLa). 

2 – Quantidade a ser contratada: 
 Estima-se a contratação de 312 (trezentos e doze) passagens rodoviárias.  

3 – Previsão da data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou fornecimento dos 

materiais: 
O serviço fica condicionado ao surgimento da necessidade para a qual será contratado. 

 

4 – Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela 

fiscalização: 

Nome: CT (IM) WANDERSON ARUDA SOARES  
NIP: 09.0964.26 

Nome: SO-PL ANTÔNIO JOSÉ DE JESUS JÚNIOR. 

NIP: 86.3912.75 

Nome: 86.1284.18  
NIP: 3ºSG-AR THIAGO RODRIGUES DA SILVA 

 

 

Ladário/MS, 14 de julho de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
WANDERSON ARRUDA SOARES 

Capitão-Tenente (IM)  
Encarregado da Divisão de Finanças 

 

 



MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO 

ESTUDOS PRELIMINARES 

 
A intenção desse estudo é analisar a contratação dos serviços de emissão de 

passagens rodoviárias compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens rodoviárias nacionais e 
internacionais, do tipo tarifa individual, para atender as Organizações Militares (OM) 
subordinadas ao Complexo Naval de Ladário (CNLa).  

 

1 - BASE LEGAL 

Tendo por base o príncipio da legalidade e como forma de melhor modelar a 
forma como o serviço pretendido será prestado, foram analisados os instrumentos 
legais abaixo relacionados: 

 
a) Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 – Ministério do 

Planejamento e Gestão. (Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento 
de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional); 

b) Instrução Normativa nº 07, de 20 de setembro de 2018 – Ministério do 
Planejamento e Gestão. (Altera a IN nº 05/2017); 

c) Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências); 

d) Decreto 10.024 

e) Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. (Regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993). 

f) Guia Nacional de Licitações Sustentáveis - Trata da sustentabilidade – 
ambiental, social e econômica; 

g) Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010. (Dispõe sobre os 
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 
serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional e dá outras providências); 

h) Guia Nacional de Licitações Sustentáveis do Tribunal de Contas da União 
(TUC);  

i) Instrução Normativa SEGES nº. 65, de 07 de julho de 2021. (Dispõe sobre os 
procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de 
preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral); 

j) Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. (Dispõe sobre a 
reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, altera as 
Leis nos 3.765, de 4 de maio de 1960, e 6.880, de 9 de dezembro de 1980, e 
dá outras providências); e 

k) Decreto nº 4.307, de 18 de julho de 2002. (Regulamenta a Medida Provisória 
no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que dispõe sobre a reestruturação da 
remuneração dos militares das Forças Armadas, altera as Leis nos 3.765, de 4 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2215-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2215-10.htm
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de maio de 1960, e 6.880, de 9 de dezembro de 1980, e dá outras 
providências);  

l) Lei nº 8.078/1990 (Código do Consumidor); 
m) Instrução Normativa RFB nº 1234/2012 (Dispõe sobre a retenção de tributos 

nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal 
direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e demais pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas 
jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços;  

n) SGM-302 5ª Revisão (Normas sobre Pagamento de Pessoal na MB); e 

o) NORDINAVOESTE 40-15C. (Disciplina a concessão de diárias e passagens em 
âmbito do Comando do 6º Distrito Naval). 

 
2 – ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES 

Os serviços de transporte prestados para as Organizações Militares do CNLa são, 
por força da Ordem Interna nº 30-02A, contratados pelo Centro de Intendência da 
Marinha em Ladário (CeIMLa), ao qual, como OM centralizadora de Licitações e de 
Execução Finaceira, cabe concentrar as licitações realizadas na área do Comando do 6º 
Distrito Naval (Com6DN).  

O serviço era inicalmente executado tendo por suporte o contrato nº 
86810/2019-002-00, decorrente do Pregão Eletrônico nº 16/2018, e contrato nº 
86810/2016/010-00, oriundo do Termo de Justificativa de Inexgibilidade de Licitação 
nº 03/2016, fundamentado no fato de apenas a empresa contratada possuir licença 
para operar os trechos entre Corumbá/MS x Campo Grande/MS e Corumbá/MS x Rio 
de Janeiro/RJ, ficando o primeiro responsável pela cobertura dos demais trechos. 

Devido a empresa não manter sua regularidade fiscal junto à Fazenda Federal, o 
contrato nº 86810/2016-010-00 não pôde ser aditado, fazendo com que nova licitação 
seja feita. Quanto ao contrato nº 86810/2019-002-00, seu prazo expirou, não 
podendo, da mesma forma, ser aditado, o que o faria ultrapassar o prazo de 60 meses. 

Como forma de manter o serviço sendo prestado, foi realizada a adesão ao 
Pregão Eletrônico nº 02/2021 do Hospital Naval de Ladário (HNLa), pelo qual seria 
contratada a empresa Futuara Agência de Viagens. Entretanto, a contratação não pode 
ser realizada devido ao fato de a empresa não observar os ditames do Art. nº 12 da 
referência l  quanto à emissão das faturas de serviços, o que não vinha permitindo que 
a retenção fosse feita sobre os valores a serem repassados às empresas diretamente 
responsáveis pela prestação dos serviços. 

 
3 – JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

 
Segundo a Medida Provisória nº 2.215-10/2001, regulamentada pelo Decreto nº 

4.307/2002, segundo a norma da Marinha do Brasil denominada SGM-302 (Normas 
para a Execução do Pagamento de Pessoal) e segundo a NORDINAVOESTE 40-15C, os 
militares e servidores civis, em situações específicas, quando da necessidade de 
deslocamentos por motivo de serviço, fazem jus a transporte rodoviário por conta da 
União, nas características de ônibus leito para os oficiais/servidores civis 
assemelhados; e ônibus executivo ou convencional para os demais usuários.  

Ainda segundo a mencionada norma, conceitua-se Autoridade Requisitante (AR) 
aquela Organização Militar (OM) que estabelece os meios de transporte a serem 
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utilizados, efetua as licitações para contratação do transporte, autoriza seu 
pagamento e assina as respectivas requisições na sua área de jurisdição. Neste 
contexto insere-se o Centro de Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa), 
responsável por promover o processo licitatório para atender às aludidas solicitações. 

A fim de suprir essa demanda, se mostra necessário contratar empresa 
especializada em tal prestação de serviço, que disponibilize passagens rodoviárias a 
todo o pessoal da MARINHA (militar ou civil), quando em viagens a serviço, durante o 
prazo contratual, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, 24 (vinte e quatro 
horas) por dia, sempre atendidos com qualidade, pontualidade, segurança e 
vantagens para a Administração. 
 
4 – REFERÊNCIA AOS INTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

A contratação dos serviços de fornecimento de passagens rodoviárias encontra-
se prevista na Ordem Interna 30-02A (Gestão de Contratos Críticos) em seu item (d), 
estando elencada também no Boletim de Ordens e Noticias (BONO) ESPECIAL nº 01 
de 24 de janeiro de 2021 (Plano Anual de Licitações do Com6ºDN). As demandas são 
informadas quando do surgimento da atividade a ser contemplada. 

 
5 – REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

A prestação do serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de 
emissão, remarcação e cancelamento de passagens rodoviárias nacionais e 
internacionais, deverá atender minimamente aos seguintes requisitos: 
 
Requisitos Trabalhistas e Operacionais: 

a) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, responsabilizando-se 
pelos vicios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor, referência l ;   

b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas;  

c) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

d) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas e tributárias, cuja 
inadimplência não transfere responsabilitade à contratante; 

e) Instruir os empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo CONTRATADO, 
devendo a CONTRATADO relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência 
nesse sentido, a fim de se evitar desvio de função; 

f) Não permitir utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis)  anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze anos); nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 

g) Guardar sigilo de todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato; 

h) 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 do 
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objeto da licitação, exceto quando houver algum dos eventos arrolados nos 
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

i) Ser do ramo do objeto da licitação; 
j) Possuir mão de obra qualificada e capacitada, em quantidade necessária para o 

desempenho eficiente do serviço; 
k) Possuir capacidade logística adequada paras as demandas solicitadas; 
l) Possuir experiência no mercado; 
m) Estar em dia com as obrigações trabalhistas e previdenciárias; 
n) Manter disponível para o CONTRATANTE ou à sua disposição, a qualquer 

momento, em horário compreendido entre 08:00 as 18:00h, de segunda a 
sexta-feira, funcionários suficientes para atender prontamente as solicitações 
decorrentes dos serviços relacionados na alínea “a”, deste subitem. Após o 
horário estipulado nesta alínea, nos fins de semana e feriados, a CONTRATADA 
deverá indicar o (a) empregado (a) para atender os casos excepcionais e 
urgentes, disponibilizando para o CONTRATANTE, plantão de telefones fixos e 
celulares. 

o) Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário e frequência 
de trechos rodoviários (partida/chegada), melhores conexões e das tarifas 
promocionais à retirada dos bilhetes. 

p) Proceder a emissão de bilhetes por meio de Autorização de Requisição de 
Transporte (ART) emitida pelo CONTRATANTE. 

q) Repassar integralmente todos os descontos promocionais de tarifas reduzidas, 
concedidos pelas companhias de transporte rodoviário, inclusive aqueles 
ofertados na Internet. 

r) Fornecer, sempre que solicitado pelo contratante, a comprovação dos valores 
vigentes das tarifas à data da emissão das passagens pela empresa de 
transporte rodoviário. 

s) Disponibilizar, pelo menos, um ponto de acesso à ferramenta ou sistema 

 
 

6 – CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

 

BOAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 
E GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS (fonte: caderno de logística de Transportes do 
Governo Federal) 

A empresa deverá priorizar a emissão de bilhetes rodoviários para as empresas que 
observem as práticas abaixo descritas: 

a) Prioriza o uso de etanol e sempre que possível, e comprova a não utilização 
de combustíveis fósseis, buscando a redução de emissões de gases. 

b) Providencia treinamentos relativo à ecocondução com sensibilização dos 
condutores para a redução do consumo de combustível e das emissões de 
gases poluentes e educação ambiental. 

c) Controla multas e acidentes. 
d) Proporciona segurança aos passageiros, impedindo qualquer fato que 

coloque em risco a integridade física e psíquica dos militares, dos 
colaboradores da contratada e terceiros. 

e) Presta seus serviços obedecendo aos critérios de responsabilidade 
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ambiental previstos. 
 

7 – CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DOS SERVIÇOS 

Trata-se de serviço comum de natureza continuada, pois sua indisponibilidade 
pode comprometer a continuidade das atividades da Administração e sua contratação 
deve estender-se por mais de um exercício financeiro, visto que sua manutenção 
contínua é imprescindível, uma vez que está voltado para o funcionamento das rotinas 
operativas e administrativas da Marinha na região Centro-Oeste, devendo vigorar por 
12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, na forma do inciso II do art. 57 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

Não haverá necessidade da contratada promover a transição contratual com 
transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas por não se tratar de 
serviço de natureza intelectual ou estratégica. 
 
8 – JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO A CONTRATAR 

Diante da falta de variedade no mercado de serviços que possam suprir a 
necessidade apresentada, até mesmo para se realizar comparações,  e pelo histórioco 
das contratações já realizadas por esta Organização Militar (OM), conclui-se que o 
serviço de agenciamento de passagens, contendo as atividades de emitir, remarcar e 
cancelar, é a que melhor se adequa aos requisitos da contratação.  

 
 

9 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

A quantidade de passagens emitidas é baseada na média de passagens emitidas 
pelo CeIMLa entre os exercicios de 2018 a 2021, OM responsável pela emissão de 
passagens rodoviárias aos militares lotados na área do CNLa, destinadas aos 
deslocamentos com fins administrativos, sobre as quais adiciona-seo percentual de 
50% a fim de cobrir eventuais picos de demanda, perfazendo a quantidade 312. 

 
Quadro 1 – Emissão de Requisições de Transporte (RT) 

OM ANO REQUISIÇÕES 

Centro de Intendência da Marinha em 
Ladário 

2018 177 

2019 295 

2020 246 

2021 133 

MÉDIA 212 

Fonte: Equipe de Planejamento. 

 
10 – MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O serviço de agenciamento de viagens compreende a emissão, alteração e 
cancelamento de bilhetes domésticos, sendo o valorda taxa de agenciamento devida a 
cada operação realizada (emissão, alteração e cancelamento). 
 

O serviço compreende a execução das seguintes tarefas básicas: 
1. Atender plenamente os serviços, nas datas e horas solicitadas; 
2. A CONTRATADA se obriga a fornecer passagens 24 (vinte e quatro) horas 
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por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, mediante o recebimento das 
correspondentes RT, de modo a atender eventuais emergências. Nesses casos 
especiais, as RT deverão ser enviadas à CONTRATADA, por portador 
especialmente designado e/ou por meio de facsímile ou, ainda, por outro meio 
mais célere. 

3. A CONTRATADA atenderá as RT das passagens em prazo não superior a 24 
horas nas situações normais e 4 horas nas situações emergenciais; 

4. A contratada deverá indicar telefone de contato (celular e fixo) e e-mail 
para contato emergencial com o fiscal, inclusive em fins de semana e feriado. 

5. As passagens emitidas são passíveis de cancelamento ou mudança de 
data e hora / remarcação, sendo observada a NÃO COBRANÇA de qualquer 
multa/taxa para realização de tais serviços; 

6. As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas, separadamente, por 
passageiro, discriminando, obrigatoriamente: 
a) CNPJ e Razão Social da Empresa Rodoviária que emitiu o bilhete; 
b) Número(s) da(s) Requisição(ões) de Transporte emitida(s) pelo Centro de 
Intendência da Marinha em Ladário ao qual se refere(m) o(s) bilhete(s) que 
está(ão) sendo cobrado(s); 
c) Trecho / Itinerário; 
d) Valor de cada passagem; e 

f) Valor total da fatura. 
 

7. A empresa deverá garantir as condições para as retenções tributárias sejam 
realizadas sobre os serviços prestados pelas empresas de transporte rodoviário, 
para isso deve adotar as seguintes providências: 
a) Emitir as faturas atendendo as exigências estabelecidas no item anterior, 
discrimnando os valores a referentes à Taxa de Agênciamento e os valores das 
Tarifas da empresas, indicando sempre o seu CNPJ, a fim de permitir a 
identificação do contribuinte; e 

b) Repassar às empresas prestadoras de serviços o valor liquido, deduzidos das 
retenções tributárias, a fim de garantir a prestação de contas. 

 
Será sustado o pagamento em todo ou em parte do objeto, sem prejuízo das 

obrigações da CONTRATADA, quando deixar de cumprir as especificações e cláusulas 
vinculadas no Contrato e após a confirmação da manutenção das condições de 
habilitação da mesma. 

A CONTRATADA deverá fornecer as passagens pelo preço praticado e oferecido, 
no dia da retirada do bilhete, ao público em geral, inclusive os decorrentes da 
aplicação de tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a 
programação de viagens, em conformidade com o regulamentado pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).  
 
12 – ESTIMATIVAS DE PREÇOS REFERENCIAIS 

A empresa de agenciamento de passagens se coloca apenas como intermediária 
entre a Marinha do Brasil e a empresa prestadora de serviço de transportes 
rodoviários, emitindo passagens para os mais variados destinos, o que torna 
impraticável a estimativa de custos unitários e destinos determinados, dessa forma, a 
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licitação é composta por dois itens. O primeito  representando o valor máximo a ser 
contratado, levando-se em conta o gasto médio anual, mais um  acréscimo de 30%, 
destinado a cobrir possíveis picos de demanda. O segundo item representa a taxa de 
agenciamento, valor a ser pago à agência para as tarefas de consultar, emitir, alterar e 
cancelar passagens rodoviárias. 

A média dos valores empenhados pelo CeIMLa nos anos de 2021/2020/2019 e 
2018 perfaz o valor de R$ 376.783,10, a este valore será adicionado o quantitaivo de 
30% visando a cobrir os eventuais picos de demanda que possam surgir durante o 
prazo de execução do contrato, perfazendo o valor de R$ 489.818,02, conforme 
quadro abaixo: 
 
Quadro 2 – Valore empenhados 

Média FAVORECIDO 
DESPESAS 

EMPENHADAS  

Média 

55334262000184 EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA 334.484,13  

08808153000171 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 17.941,80  

17467753000104 TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI 24.357,16  

Total 376.783,10  

Média com acréscimo de 30% 489.818,02  

Fonte: Tesouro Gerencial 

 
O valor da remuneração a ser paga à empresa, representada pela Taxa de 

Agenciamento, referente às tarefas de consultar, emitir, remarcar e cancelar 
passagens rodoviárias foi obtida após consulta realizada nos pregões abaixo indicados. 
Os dados foram obtidos por meio de consulta ao Subsistema Gestão de Atas do 
Sistema Integrados de Serviços Gerais (SIASG), devido à inoperância do sistema Painel 
de Preços na data. 

 
Quadro 3 – Pesquisa de mercado Taxa de Agenciamento 

PREGÃO UASG CATSER Valor 
111/2020 153079 3719 R$ 1,00 
05/2021 160046 3719 R$ 0,01 
21/2021 393027 3719 R$ 0,0001 

MÉDIA R$ 0,33 
Fonte: Submódulo de Gestão de Atas SRP 

 

13 – JUSTIFICATIVA DO NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

 Os valores não deverão ser parcelados pois é do interesse da administração, do 
ponto de vista operacional, que as passagens sejam emitidas por apenas uma 
empresa, o que facilita o gerenciamento dos valores a serem empenhados e das 
requisições a serem emitidas. 

 
14 – BENEFICIOS ADVINDOS DA CONTRATAÇÃO 

Com a contratação pretendida por esse estudo, o Centro de Intendência da 
Marinha em Ladário beneficiará as OM subordinadas ao Comando do 6º Distrito Naval, 
atendendo as necessidades serviços de transportes, garantidas condições adequadas 
de segurança aos usuários e ao patrimônio público. 
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Os serviços prestados serão realizados por empregados selecionados, admitidos, 
treinados, acompanhados e coordenados pela Contratada. Ela se responsabilizará por 
garantir a execução dos serviços, permitindo que os militares possam focar seus 
esforços na finalidade principal da missão para a qual estão sendo designados. 
 
15 – ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO 

O serviço demandado não exige adequação dos ambientes fisicos, pois o 
embarque e desembarque é realizado nos terminais rodoviários. 
 
16 – FISCALIZAÇÃO  
A fiscalização será realizada pelo seguinte militar: 

 
MILITAR GRAD. FUNÇÃO 

THIAGO RODRIGUES DA SILVA 3ºSG (AR) SUPERVISOR DA SESSÃO DE 
PASSAGENS. 

A comunicação entre a Autoridade Requisitante e a CONTRATADA se dará, 
principalmente, pela figura do Fiscal/Gestor formalizado pelo envio de Autorização de 
Requisição de Transporte (ART). 

Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 
previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de 
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB). 

O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 
condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem 
prejuízo das demais sanções. 

 
 
17 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos 
Preliminares abrange a prestação dos serviços contínuos de agenciamento de viagens 
e serviços correlatos, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens rodoviárias nacionais e 
internacionais, para atender à OM localizadas na área de jurisdição do Com6ºDN, 
conforme especificações e condições constantes deste Termo de Referência. Assim 
verifica-se que para a prestação do serviço não há requisitos de alta complexidade, 
apenas atenção aos procedimentos que deverão ser repassados, com inclusão dos 
dados nos respectivos sistemas. 
 
18 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Considerando os pontos listados a seguir: 

a) Existe orçamento disponível para a contratação desse serviço no exercício 
corrente na dotação orçamentária Ação: 2000 (Administração da Unidade), 
Tipo de Ação: ATIVIDADE, Fonte: 01000000, Plano Interno: X488TP, Natureza 
da Despesa: 339033; além da perspectiva de provimento de recursos para os 
próximos 5 (cinco) anos de exercício. 

b) A contratação alinha-se às finalidades do Órgão e é viável do ponto de vista 
ambiental, econômico estratégico conforme demonstra este estudo. 

c) Os requisitos relevantes para contratação foram adequadamente levantados e 
analisados, inclusive o tempo esperado para que a solução esteja disponível 
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para o órgão. 

d) As quantidades sugeridas para contratação estão coerentes com a demanda 
prevista e com a série histórica do contrato. 

e) No mercado existe a solução proposta e essa solução é viável, além de ser 
fornecida por quase todos prestadores de serviço de terceirização o que 
garante a participação de várias empresas e consequentemente a concorrência. 

f) As estimativas preliminares dos preços dos itens serem contratados foram 
feitas e estão documentadas adequadamente nesse Estudo. 

g) O estudo não indica a necessidade do parcelamento da solução e define os 
resultados pretendidos com a contratação 

h) Os riscos relevantes foram levantados, discutidos e foram devidamente 
mitigados. Eles estão materializados no Anexo III (Mapa de Riscos). 

i) A relação custo-benefício da contratação é considerada favorável. 

j) Há evidências de que a área requisitante se comprometeu com o planejamento 
preliminar da solução e há expectativa de que apoiará a construção do termo 
de referência ou do projeto básico e apoiará o esforço de gestão do contrato. 

Essa comissão declara ser viável a contratação dos serviços elencados nesse 
estudo. 

 
 
Ladário/MS, 14 de julho de 2022. 

 
 
19 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

MILITAR POSTO/GRA
D 

FUNÇÃO 

WANDERSON ARRUDA SOARES CT (IM) 
Encarregado da Divisão de 
Finanças. 

ANTÔNIO JOSÉ DE JESUS 
JUNIOR 

SO-PL 
Supervisor da Divisão de Finanças. 

THIAGO RODRIGUES DA SILVA 3ºSG-AR 
Supervisor da Seção de Requisição 
de Passagens 

 
 
 

 
_______________________________________ 

EDEN VAGNER DE MELO JUNIOR 

Capitão de Fragata (IM) 
Ordenador de Despesa 



MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DO 6º DISTRITO NAVAL 

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO 

INDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR) 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

CONTRATADA:  

Nº DO CONTRATO:  

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:  

VIGÊNCIA:  

ÁREA REQUISITANTE DA 

SOLUÇÃO: 

 

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO:  

GESTOR DO CONTRATO:  

INDICADOR DE PONTUALIDADE 

FINALIDADE 

Manutenção de um nível mínimo de pontualidade 

no atendimento dos pedidos de emissão de 

passagens rodoviárias. 

META A CUMPRIR 

Não demorar mais de 24 (vinte) horas para realizar 

alguns dos serviços solicitados (emissão, 

remarcação, cancelamento, etc.) 

INSTRUÇÃO DE MEDIÇÃO 
Data de horário do envio da Autorização da 

Requisição de Transporte (ART).  

PERIODICIDADE A cada pedido. 

MECANISMO DE CÁLCULO 

Índice de atrasos (Soma de todas as solicitações 

realizadas): 

De 0 – 24 horas:            (  ) 1 

De 24 – 25horas:           (  ) 2 

De 25 – 26horas:            (  ) 3 
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De 27 – 28 horas:           (  ) 4 

Acima de 29 horas:         (  ) 5 

AJUSTES 
Faixas de pontuação entre 20 e 28 pontos 
promoverão o ajuste de 2% na Nota Fiscal de 
Serviços/Fatura, como forma de glosa. 

SANÇÕES 

Faixas de pontuação acima de 29 pontos gerarão 
Papeleta de Ocorrência com Fornecedor (POF) 
podendo sofrer as sanções administrativas previstas 
no Termo de Referência/Edital. 

 

Ladário/MS ___ de _____ de 2022 

 

Ciência 

___________________________ 

GESTOR DO CONTRATO 

Função 

 

Ratificação 

___________________________ 

Representante Legal 
CPF/CNPJ 



MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO 
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS FASES DE CONTRATAÇÃO, 

SELEÇÃO DE FORNECEDOR E GESTÃO DE CONTRATOS 
 

 

1. Escopo 

Contratação dos serviços de emissão de passagens rodoviárias compreendendo os serviços 

de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens 

rodoviárias nacionais e internacionais, do tipo tarifa individual, para atender as 

Organizações Militares (OM) subordinadas ao Complexo Naval de Ladário (CNLa). 

 

2.  Equipe da Licitação: 

A equipe de planejamento é formada a partir dos militares abaixo indicados:  
 
Quadro 1: Equipe de Planejamento da Licitação 
 

EQUIPE DA LICITAÇÃO UASG 

CT (IM) WANDERSON ARRUDA SOARES 786810 

SO-PL JUNIOR 786810 

SG-AR RODRIGUES 786810 
Fonte: Documentos de Formalização da Demanda das OMAp 
 

3.  Descrição dos processos de Gerenciamento de Riscos 
 

3.1 Planejamento  

 Planejar o Gerenciamento dos Riscos; 

 Identificar os Riscos; 
 Realizar a análise dos riscos (quantitativa e qualitativa); 

 Planejar a resposta aos riscos. 

4. Riscos Identificados 
 

Os riscos identificados na fase de planejamento da licitação, seguindo o determinado pela 

Circular nº 24/2018 da SGM, são os abaixo discriminados: 

 
Quadro 2: Riscos da Fase de Pesquisa de Mercado 

PESQUISA DE MERCADO/FORNECEDORES 

 Item 
Risco Inerente Conseqüência 

F1 Levantamento de mercado deficiente. Direcionamento da licitação com aumento do valor 
contratado. 

F2 Contratação direta sem a devida justificativa 
clara de preço. Contratação de valores acima do mercado. 

F3 Orçamento estimado abaixo do valor de 
mercado. 

O item será cancelado e deverá ser aberta nova licitação, 
o que demanda tempo e recurso. 

F4 
Proximidade inadequada de servidores do 
setor de aquisição com empresas do 
mercado 

Quebra de imparcialidade da equipe levando ao 
direcionamento da licitação. 

F5 Fornecedores não respondem a cotação ou 
informam preços irreais. Estimativas inadequadas. 



F6 

Inobservância das exigências na análise dos 
documentos de regularidade fiscal e 

trabalhista dos licitantes, por ocasião da fase 
de habilitação na licitação/contratação 
direta/prorrogação ajuste. 

Contratação de empresa com qualificação inadequada. 
Execução de objeto por empresa em situação de 
irregularidade e/ou sem experiência (quando esta for 
necessária), o que gera perda de recurso orçamentário 
decorrente de eventual rescisão por inadimplemento e 
ocorrência de resultados desprovidos de qualidade. 

F7 
Licitantes não apresentam amostras e/ou 
laudos dentro do prazo estabelecido no 
Edital. 

Perda de tempo e aumento do custo do objeto licitado 

F8 
Não consultar todas as listas onde constam 
restrições para contratar com a 

Administração Pública. 

Contratar licitantes com restrições, descumprindo 
legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal. 

F9 

Contratação com fornecedores incapazes de 
entregar o objeto contratado ou sem 
experiência no ramo (quando esta for 
necessária). 

Não contratação. Objetos adquiridos são desprovidos de 
qualidade ou incompatíveis 
com os anseios da Administração 

Fonte: Circular 24/2018 da SGM 
 

Quadro 3: Riscos da Fase do Planejamento da Licitação 
PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO (P) 

Item Identificação Conseqüência 

P1 
Nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio 
desprovidos de qualificação para o exercício 
de suas atividades. 

Procedimentos mal elaborados; Inobservância de 
prazos, regras e recomendações da AGU e 
TCU. 

P2 Contratação conduzida sem processo 
padronizado. 

Erros e omissões que dificultam a contratação e leva à 
obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior 
custo). 

P3 Pessoal envolvido no processo em 
quantidade e qualificação inadequadas. 

Contratação desvantajosa levando ao desperdício de 
recursos financeiros, material e pessoal 

P4 

Ausência de previsão, expressa na minuta do 
edital, acerca da abertura de conta vinculada 
para as contratações que envolvam serviços 
continuados com mão de obra exclusiva. 

Em caso de inadimplemento de verbas de caráter 

trabalhista/previdenciário pela empresa contratada, 
surgem dificuldades 
quanto à solução mais eficaz e adequada acerca do 
problema. 

P5 
Licitações/Contratações inscritas em Restos 
a Pagar que serão canceladas por falta do 
recebimento do objeto. 

Não aquisição da necessidade pela Administração e 
perda do crédito orçamentário pela OM. 

Fonte: Circular 24/2018 da SGM 
 

Quadro 4: Riscos da Fase de Determinação de Necessidades 

DETERMINAÇÃO DE NECESSIDADES (D) 

Item Identificação Conseqüência 

D1 

Ausência de código de material constante no 
CATMAT que possibilite o melhor 
enquadramento do item que se pretende 

licitar. 

Perda da celeridade e retrabalho. Diminuição do número 
de empresas participantes no certame em virtude da 
discrepância entre a nomenclatura do 

CATMAT com o objeto que se pretende licitar. 

D2 Determinação das necessidades e 
formalização da demanda inadequada. 

Possibilidade de deflagração de certames eivados de 
vícios. Ocorrência de contratação incompatível com o 
almejado 
pela OM, o que acarreta a má utilização do recurso 
orçamentário. Atrasos decorrentes da necessidade de 
correções das minutas. 

Aumento do número de recursos administrativos 

D3 Não planejamento da demanda total da 
administração 

Multiplicidade de esforços para fazer contratações 
semelhantes, levando a perda da economia de escala. 

D4 
Falta ou justificativa incompleta sobre a 
necessidade da contratação e quantitativo 
estimado. 

Questionamentos pelos órgãos de controle acerca da 
viabilidade e necessidade das mesmas. 

D5 Estimativa de quantidade maior que as 
necessidades da organização. Sobra de produtos gerando desperdícios. 

Fonte: Circular SGM 24/2018. 



 
Quadro 5: Riscos da Fase do Gerenciamento do Contrato 

GESTÃO DO CONTRATO (G) 

Item Identificação Conseqüência 

G1 
Empresas aventureiras, sem experiência em 
licitações e sem capacidade financeira para 
cumprir com as exigências editalicias. 

Necessidade de cancelamento contratual e realização de 
posterior processo licitatório. 

G2 Baixa utilização do serviço. Custos mal 
dimensionados. 

Necessidade de realização de novo processo licitatório e 
descontinuidade contratual. 

G3 Não utilização de modelos emitidos pela 
AGU/CJU. 

Dificuldades no cumprimento e fiscalização das 
cláusulas contratuais 

G4 
Indisponibilidade financeira para o envio de 

militares para cursarem cursos de 
qualificação. 

Erros nos procedimentos de fiscalização contratual. 

G5 Aumento repentino dos custos do setor. Impacto nas cláusulas de equilíbrio econômico 
financeiro do contrato. 

 

5. Qualificação dos Riscos 

 

Os riscos serão qualificados de acordo com a sua probabilidade de ocorrência e gravidade 

de seus impactos, de acordo com a tabela a seguir: 
 

 RISCOS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
  

Muito Alto 5 
          

Alto 4 
          

Médio 3 
          

Baixo 2 
          

Muito 
Baixo 1 

          

   1 2 3 4 5 

   
Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

   IMPACTO 
 

Termos relacionados à probabilidade de riscos são assim descritos em termos qualitativos: 

 
Quadro 5: Análise quanto a probabilidade 
NIVEL VALOR DESCRIÇÃO 

1 MUITO BAIXA Evento extraordinário dentro dos processos de operacionais implantados. Não 
existe histórico disponível de sua ocorrência. 

2 BAIXA Evento casual, inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência por 
parte dos Gerentes de Crédito das Unidades Gestores (UG) solicitantes. 

3 MÉDIA Evento esperado, que se traduz com freqüência reduzida, porém constante. 
Possui histórico de ocorrência conhecido pelos gestores e Gerentes de Crédito. 

4 ALTA 
Evento corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual em processos licitatórios 
possui histórico altamente conhecido pelos Gerentes de Crédito e 
militares/servidores envolvidos com os processos de obtenção. 

5 MUITO ALTA 

Evento se reproduz repetidas vezes e de maneira corriqueira e, não raro, de 
forma acelerada. Interfere de modo claro no andamento dos processos, sendo 
evidente para todos os militares/servidores civis envolvidos nos processos de 
obtenção. 

Fonte: Separata ao Boletim do Exército nº 23/2017. 
 



Quadro 6:  Avaliação Qualitativa de Impacto  
NIVEL VALOR DESCRIÇÃO 

1 MUITO BAIXO 

Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da 

organização, porém causando impactos mínimos na consecução dos objetivos, 
causando impactos mínimos (de tempo, prazo, custo, quantidade, qualidade, 
acesso, etc.). 

2 BAIXO  Degradação das operações, atividades projetos, programas ou processos da 
organização, causando pequenos impactos na consecução dos objetivos. 

3 MODERADO 
Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da 
organização, causando impactos significativos nos objetivos, porém 

recuperáveis. 

4 ALTO Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da 
organização causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos. 

5 MUITO ALTO 
Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou processos da 
organização, influenciando fortemente outros processos e causando impactos nos 

objetivos de dificílima reversão. 
 

 

5.1 Respostas aos Riscos 
 

Segundo o grau de entre o impacto e a probabilidade do acontecimento do evento, as 

seguintes respostas podem ser adotadas: 

 Evitar: As atividades que geram riscos são suspensas, ocasionando 

descontinuidade das mesmas.  

 Aceitar: Procurar manter o risco no nível atual de impacto e probabilidade, nesse 

caso, nenhuma medida é tomada. A decisão de aceitar é tomada quando se 

reconhece que os riscos se encontram dentro de um nível aceitável de tolerância. 

 Mitigar: Ações devem ser tomadas no sentido de se reduzir a possibilidade de 

ocorrência do risco. 

 Transferir/Compartilhar: Ações que visam a reduzir a ocorrência de uma 

situação de risco através da transferência total ou do compartilhamento de uma 

parte do risco. O risco deve ser compartilhado entre a Divisão de Obtenção da 

Organização Militar (OM) e as Organizações Militares Solicitantes (OMAp). 

5.1 Análises Quantitativas dos Riscos e Planejamento de Respostas 

 

Com base nas tabelas apresentadas, e levando em consideração os riscos levantados na 

Fase de Estudos Preliminares, quantificam-se os riscos, através da correlação entre 

probabilidade e impacto através da fórmula (PxI). 

 
Quadro 7: Análise dos riscos da fase de Pesquisa de Mercado 

PESQUISA DE MERCADO/FORNECEDORES 
Item Probab. Impacto Priorid. Resposta Controles 

F8 4 4 16 Compartilhar 

Realização de diligências para verificação da localização da 

empresa e equipamentos. Análise minuciosa por ocasião do 
recebimento do objeto. 
Incentivo à prática de solicitação de amostra por ocasião do 
instrumento convocatório e Termo de Referência. 

F1 5 3 15 Compartilhar 
 

Seguir as disposições da Instrução Normativa n° 5, de 2014 
para a realização da pesquisa de mercado, inclusive no que 
toca ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem como aos 
parâmetros a serem utilizados. Priorizar, se possível, a 
utilização do Painel de Preços, disponível no site 
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ e contratações 
similares de outros entes públicos. Caso haja disponibilidade 

orçamentária, buscar assinar sistemas especializados em 
pesquisas de mercado tais como Banco de Preços. 

F5 4 3 12 Compartilhar 
Realizar pesquisa de preços em objetos iguais em outras 
licitações e utilizar sítios eletrônicos. Expandir o rol de 
fornecedores habilitados a fornecerem orçamentos. Utilizar 



outras formas de pesquisa de preços, constantes da IN nº 
05/2017, 
do MPDG. 

F2 3 2 6 Mitigar 

Fazer a correta pesquisa de mercado. Justificar a necessidade 
de aquisição direta de maneira detalhada. Caso os valores 
envolvidos sejam superiores aos limites estabelecidos em Lei, 
confeccionar o respectivo TJIL/TJDL para amparar a 
aquisição. 

F3 1 4 4 Compartilhar 
Realização de Pesquisa de Mercado conforme as disposições 
normativas pertinentes ao caso. Utilizar sítios eletrônicos para 
a verificação de preços no mercado. 

F7 2 2 4 Mitigar 

Verificar as listas de restrições sugeridas pelo TCU: 
1) SICAF; 
2) CND – Previdência; 
3) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
4) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais 
e Dívida Ativa 
da União; Cadastros das Fazendas Estaduais; e Cadastros das 
Receitas 
Municipais; 
5) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
6) CNIA – Cadastro Nacional de Condenações por 

Improbidade Administrativa; 
7) Cadastro de Inidôneos (TCU); e 
8) Cadastro de Inabilitados (TCU). 

F6 1 3 3 Mitigar 

Incluir no edital os procedimentos de avaliação da 
qualificação técnica das empresas. Verificação acurada 
quanto aos documentos apresentados por ocasião da fase de 
habilitação/contratação direta/prorrogação do ajuste, prazo de 
validade, existência de sanções administrativas. 

F4 1 1 1 Mitigar 

A interação da equipe de licitação com os fornecedores deve 
ser de maneira formal e cautelosa. E sempre com mais de um 

servidor participando das reuniões. Realizar rodízio de 
funções e estabelecer o princípio da segregação de funções, a 
fim de executar a fiscalização intercorrente. 

 
Quadro 8: Análise dos riscos da fase de Planejamento da Licitação 

PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO (P) 
Item Probab. Impacto Priorid. Respostas Controles 

P5 4 4 16 Mitigar 

Melhorar o planejamento e o processo licitatório para que as 
empresas vencedoras consigam entregar o objeto mesmo após 
o encerramento do exercício financeiro. Acompanhar o 
andamento do cumprimento das obrigações das empresas 
contratadas, aplicando, se necessário, as penalidades 
previstas. 

P3 5 3 15 Mitigar 
Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal 
envolvido neste processo. A OM poderá se valer dos cursos 
do CIANB para capacitar o seu pessoal. 

P2 1 5 5 
Mitigar Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda 

organização 

P4 1 4 4 
Mitigar Observância às disposições acerca da necessidade de abertura 

de conta vinculada, nos termos da IN 05/2017, do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

P1 1 3 3 
Mitigar 

Indicação de membros da Comissão de Licitação dotados de 
qualificação para o exercício da respectiva função, bem como 
inscrição dos mesmos em cursos voltados para a referida área 
de atuação. 

 

Quadro 9: Análise dos riscos da fase de Determinação de Necessidades 

DETERMINAÇÃO DE NECESSIDADES (D) 
Item Probab. Impacto Priorid. Respostas Controles 

D5 5 2 10 Compartilhar 
Melhor planejamento das quantidades solicitadas. A 
estimativa deverá considerar um exercício financeiro, desde 
que o vencimento do produto permita. 

D1 4 2 8 Compartilhar Adequar os códigos de materiais existentes no CATMAT às 
necessidades da MB e mantê-los sempre atualizados. 



D2 4 1 4 Compartilhar 

Formalizar informações claras da necessidade da demanda e 
das características e especificações do produto ou serviço a 

serem contratados. Planejar minuciosamente, com 
observância aos requisitos estabelecidos na legislação 
pertinente, prazos, descrição do objeto e elaboração de 
minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU. Em caso 
de enquadramento do objeto no conceito de atividade de 
custeio, faz-se necessária a observância da autoridade 
competente para a celebração do ajuste e de eventuais 
prorrogações, conforme estabelecido no art. 2º, §1º, do 
Decreto nº 7.689, de 2012. 

D4 2 2 4 Mitigar 

Justificar da forma mais completa possível com o 
cumprimento das exigências estabelecidas nos documentos 

normativos pertinentes, bem como, que seja indicada a 
metodologia utilizada para a definição do quantitativo a ser 
demandado. 

D3 1 3 3 Compartilhar 

Padronizar especificações para licitações que são comuns 
(vigilância, limpeza, telefonia, microcomputadores, etc). 
Planejar a quantidade de material adequada para um 
exercício financeiro. 

 
Quadro 10: Análise dos riscos da fase de elaboração do Projeto Básico e Termo de Referência 

RISCOS DO PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA 
Item Probab. Impacto Priorid. Respostas Controles 

TR9 4 4 16 Compartilhar 
Zelo e conhecimento em licitações na elaboração das 

Normas Técnicas que descrevem os itens. Constante revisão, 
aperfeiçoamento e atualização das Normas Técnicas. 

TR2 2 4 8 Mitigar 
Verificação da pertinência entre as cláusulas dos editais, 
principalmente aquelas que dizem respeito à habilitação das 

empresas e datas, a fim de evitar possíveis impugnações. 

TR4 4 2 8 Mitigar 
As Diretorias Especializadas devem, sempre que possível, 
adequar a descrição do objeto ou a norma técnica aos 
padrões existentes no mercado. 

TR5 5 1 5 Mitigar Incluir referências legais nas exigências não usuais ou que 
gerem maiores questionamentos. 

TR1 1 4 4 Mitigar 
Fazer check-list para verificar a confecção do TR ou PB. 
Preocupação em observar prazos, regras e recomendações da 
AGU e TCU. Utilizar modelo da CJU. 

TR6 1 4 4 Mitigar 

O Pregoeiro deverá divulgar com clareza todas as 

informações referentes ao processo licitatório no sitio 
http//www.comprasgovernamentais.com.br A divulgação 
deverá seguir as normas legais e observará a publicação  no 
D.O.U, jornais e sítios eletrônicos. 

TR8 1 4 4 Mitigar Adaptar as minutas padronizadas da AGU ao objeto que se 
pretende adquirir. 

TR3 2 1 2 Aceitar 

As Diretorias Especializadas (DE) devem detalhar de forma 
objetiva e completa as características exigidas para o objeto 
a ser licitado. O pregoeiro deve licitar, tendo atenção aos 
requisitos estabelecidos pelas 
DE. 

TR7 1 1 1 Mitigar 

Com base em levantamentos de estudos preliminares, a OM 
deve avaliar as condições estabelecidas no edital e verificar 
se estão coerentes com a legislação em vigor, se são 
suficientes para atenderem as necessidades da OM segundo 

o planejamento anual. 
Quadro  11: Análise dos riscos da fase de Licitação 

RISCOS DA LICITAÇÃO 
Item Probab. Impacto Priorid. Respostas Controles 

L2 3 5 15 Compartilhar Transcrição clara nos documentos constantes do processo 
licitatório dos objetos e serviços a serem contratados. 



L6 2 3 6 Mitigar Manutenção dos servidores que possuem função afeta à área 
de licitações continuamente adestrados. 

L3 1 5 5 Mitigar Envio dos processos para análise da Assessoria Jurídica. 

L1 1 4 4 Mitigar Observância da necessidade de publicação dos atos do 
processo licitatório 

L4 2 2 4 Mitigar 
A OM deve manter “Token” devidamente atualizado tanto 
para o Ordenador de Despesas quanto para o Ordenador de 
Despesas Substituto. 

L5 1 2 2 Mitigar 

Maior atenção quanto ao lançamento dos seguintes itens: 
valor de referência, descrição do objeto, quantidade, data e 
horário de abertura, margem de preferência, exclusividade de 
ME/EPP, dentre outros aspectos legais julgados necessários. 
O pregoeiro e sua equipe de apoio devem conferir os 
lançamentos efetuados na publicação, antes da abertura do 
certame. 

 
Quadro 12: Análise dos riscos da fase de Pesquisa de Mercado/Fornecedores. 

PESQUISA DE MERCADO/FORNECEDORES 
Item Probab. Impacto Priorid. Resposta Controles 

F8 4 4 16 Compartilhar 

Realização de diligências para verificação da localização da 
empresa e equipamentos. Análise minuciosa por ocasião do 
recebimento do objeto. 
Incentivo à prática de solicitação de amostra por ocasião do 
instrumento convocatório e Termo de Referência. 

F1 5 3 15 Compartilhar 
 

Seguir as disposições da Instrução Normativa n° 5, de 2014 

para a realização da pesquisa de mercado, inclusive no que 
toca ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem como aos 
parâmetros a serem utilizados. Priorizar, se possível, a 
utilização do Painel de Preços, disponível no site 
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ e contratações 
similares de outros entes públicos. Caso haja disponibilidade 
orçamentária, buscar assinar sistemas especializados em 
pesquisas de mercado tais como Banco de Preços. 

F5 4 3 12 Compartilhar 

Realizar pesquisa de preços em objetos iguais em outras 
licitações e utilizar sítios eletrônicos. Expandir o rol de 
fornecedores habilitados a fornecerem orçamentos. Utilizar 

outras formas de pesquisa de preços, constantes da IN nº 
05/2017, 
do MPDG. 

F2 3 2 6 Mitigar 

Fazer a correta pesquisa de mercado. Justificar a necessidade 
de aquisição direta de maneira detalhada. Caso os valores 
envolvidos sejam superiores aos limites estabelecidos em Lei, 
confeccionar o respectivo TJIL/TJDL para amparar a 
aquisição. 

F3 1 4 4 Compartilhar 
Realização de Pesquisa de Mercado conforme as disposições 

normativas pertinentes ao caso. Utilizar sítios eletrônicos para 
a verificação de preços no mercado. 

F7 2 2 4 Mitigar 

Verificar as listas de restrições sugeridas pelo TCU: 
1) SICAF; 
2) CND – Previdência; 
3) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
4) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais 
e Dívida Ativa 
da União; Cadastros das Fazendas Estaduais; e Cadastros das 
Receitas 
Municipais; 
5) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
6) CNIA – Cadastro Nacional de Condenações por 
Improbidade Administrativa; 
7) Cadastro de Inidôneos (TCU); e 
8) Cadastro de Inabilitados (TCU). 

F6 1 3 3 Mitigar 

Incluir no edital os procedimentos de avaliação da 
qualificação técnica das empresas. Verificação acurada 
quanto aos documentos apresentados por ocasião da fase de 
habilitação/contratação direta/prorrogação do ajuste, prazo de 



validade, existência de sanções administrativas. 

F4 1 1 1 Mitigar 

A interação da equipe de licitação com os fornecedores deve 
ser de maneira formal e cautelosa. E sempre com mais de um 
servidor participando das reuniões. Realizar rodízio de 

funções e estabelecer o princípio da segregação de funções, a 
fim de executar a fiscalização intercorrente. 

 
Quadro 13: Análise dos riscos da fase de Gerenciamento de Contratos 

GERENCIAMENTO DE CONTRATOS 
Item Probab. Impacto Priorid. Respostas Controles 

G2 2 5 10 Evitar 
Utilizar preferencialmente valores obtidos em contratações 
anteriores da Administração Pública. 

G1 3 3 9 Mitigar Incluir em Edital critérios objetivos para análise dos 
Atestados de Capacidade Técnica. 

G5 2 3 6 
Aceitar Observação das determinações da Lei 8.666/93 quanto aos 

limites e quanto ao prazo mínimo para autorização de 
alterações de cláusulas de valor. 

G3 4 1 4 
Mitigar Utilizar preferencialmente de modelos emitidos pela CJU. 

G4 2 2 4 
Evitar Incluir no Programa de Adestramento (PAD) cursos voltados 

à Gestão de Contratos. 

 

6. APROVAÇÃO 

 

Aprovo o presente Mapa de Riscos, de acordo com o Artigo 25 da Instrução Normativa nº 

05/2017, que tem como objetivo subsidiar a execução do processo administrativo para 

contratação dos serviços acima especificados. 

 

Em 03 de agosto de 2022. 

 

 

EDEN VAGNER DE MELO JUNIOR 
Capitão de Fragata (IM) 

Ordenador de Despesa 
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MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

 
 
O Centro de Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa), com sede na Avenida 14 de 
Março S/N, Centro, CEP: 79370-000, na cidade de Ladário/MS, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº ....., neste ato representado pelo ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria 
nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de ....., portador da 
matrícula funcional nº ....................................,, considerando o julgamento da licitação 
na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 
......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº ........, 
RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual 
prestação de serviço de agenciamento de passagens rodoviárias, especificados nos 
itens 01 e 02 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 01/2022, que 
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

  

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

ITEM 

 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UF QTDE VLR 

1 

Contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviço continuado de 
agenciamento de viagens para aquisição de 
passagens rodoviárias, compreendendo os 
serviços de emissão, marcação, remarcação 
e cancelamento, com propostas de menor 
“taxa de agenciamento”. (Serviço de 
agenciamento de viagens, compreendendo 
a emissão, remarcação e cancelamento de 
passagem rodoviária – quantidade 
estimada para o período de 1 ano). 

SVC   

2 Contratação de empresa especializada para SVC   
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a prestação de serviço continuado de 
agenciamento de viagens para aquisição de 
passagens rodoviárias, compreendendo os 
serviços de emissão, marcação, remarcação 
e cancelamento, com propostas de menor 
“taxa de agenciamento” *  (Volume total 
estimado de vendas de passagens 
rodoviárias compreendendo, inclusive, a 
taxa de embarque para o período de 1 
ano). 

TOTAL  

 
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de 
preços consta como anexo a esta Ata. 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 
3.1. O órgão gerenciador será o Centro de Intendência da Marinha em Ladário  
3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

  

UASG  Órgão Participante 

786700 Hospital Naval de Ladário (HNLa) 

160158 Comando da 13ª Brigada de Cavalaria Motorizada 

782000 Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) 

 
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta 
licitação. 

5. VALIDADE DA ATA  
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir 
do(a)................................, não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor 
(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
6.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 
o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
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6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
oportunidade de negociação. 

6.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
6.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

6.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de 
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e 
órgão(s) participante(s). 

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 
5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

6.8.1. por razão de interesse público; ou 

6.8.2. a pedido do fornecedor.  
7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital. 

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos 
do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 
5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o 
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no 
qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, 
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 
7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer 
das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade 
de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega 
e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no 
Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13. 
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8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será 
admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções 
de quantitativos definidos no certame; ou 

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao 
vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase 
de lances 

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos 
do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e 
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).  
 
 
Ladário-MS, em ____ de ___________________ de 2022. 
 
 

 

EDEN VAGNER DE MELO JUNIOR   
Capitão de Fragata (IM)   

Diretor   
Representante da Marinha  Representante da Contratada 

 
 
 

   
Testemunha  Testemunha 
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MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO 

TERMO DE CONTRATO Nº ___/2022 

 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A 
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) 
........................................................ E A EMPRESA 
.............................................................   

 
A União, por intermédio do Centro de Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa), com 
sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... /Estado 
..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) 
.........................(cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 
20..., publicada noDOUde ..... de ............... de ..........., portador da matrícula funcional nº 
...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. 
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., 
em............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) 
Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 
.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do 
Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 
26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente do Pregãopor Sistema de Registro de Preçosnº ........../20...., mediante as 
cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de agenciamento de 
passagens rodoviárias, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e 
à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3. Objeto da contratação: 
 

ITEM (SERVIÇO) QUANTIDADE 

 
VALORES 

   

   

TOTAL  

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início 
na data de .........../......../........ e encerramento em.........../........./.........., podendo ser 
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prorrogado por interesse das partes até o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja 
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços 
tem natureza continuada;   
2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com 
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;   
2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração 
mantém interesse na realização do serviço;   
2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente 
vantajoso para a Administração;   
2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na 
prorrogação;  
2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de 
habilitação.   
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 
3.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na 
classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   
Fonte:  
Programa de Trabalho:   
Elemento de Despesa:   
PI: 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos 
recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita 
no início de cada exercício financeiro. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 
5/2017.  
 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA –REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles 
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 
Termo de Referência, anexo ao Edital; 

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES  
12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 
aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos. 

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Seção Judiciária de Corumbá/MS  - Justiça Federal. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes.  
 
...........................................,  .......... de.......................................... de 2022 

 
 
 

__________________________________ 

EDEN VAGNER DE MELO JUNIOR 

Capitão de Fragata (IM) 
Diretor 

 
 

_________________________ 

Representantelegal da CONTRATADA 
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ITEM CATSERV DESCRIÇÃO UF QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 3719

Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço continuado de agenciamento
de viagens para aquisição de passagens
rodoviárias, compreendendo os serviços de
emissão, marcação, remarcação e cancelamento,
com propostas de menor “taxa de agenciamento”.
(Serviço de agenciamento de viagens,
compreendendo a emissão, remarcação e
cancelamento de passagem rodoviária –
quantidade estimada para o período de 1 ano).

SVÇ 2812 0.33R$                 927.96R$               

2 3719

Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço continuado de agenciamento
de viagens para aquisição de passagens
rodoviárias, compreendendo os serviços de
emissão, marcação, remarcação e cancelamento,
com propostas de menor “taxa de agenciamento”
* (Volume total estimado de vendas de passagens
rodoviárias compreendendo, inclusive, a taxa de
embarque para o período de 1 ano).

SVÇ 2 489,818.02R$     979,636.04R$        

980,564.00R$        

ITEM CATSERV DESCRIÇÃO UF QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL

3 3719

Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço continuado de agenciamento
de viagens para aquisição de passagens
rodoviárias, compreendendo os serviços de
emissão, marcação, remarcação e cancelamento,
com propostas de menor “taxa de agenciamento”.
(Serviço de agenciamento de viagens,
compreendendo a emissão, remarcação e
cancelamento de passagem rodoviária –
quantidade estimada para o período de 1 ano).

SVÇ 312 0.33R$                 102.96R$               

TOTAL=

GRUPO 1 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO / HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO

GRUPO 2 - COMANDO DA 13ª BGDA DE INFANTARIA MOTORIZADA

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO

NUP: 63348.000009/2022-23

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2022

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO
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4 3719

Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço continuado de agenciamento
de viagens para aquisição de passagens
rodoviárias, compreendendo os serviços de
emissão, marcação, remarcação e cancelamento,
com propostas de menor “taxa de agenciamento”
* (Volume total estimado de vendas de passagens
rodoviárias compreendendo, inclusive, a taxa de
embarque para o período de 1 ano).

SVÇ 1 489,818.02R$     489,818.02R$        

489,920.98R$        

ITEM CATSERV DESCRIÇÃO UF QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL

5 3719

Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço continuado de agenciamento
de viagens para aquisição de passagens
rodoviárias, compreendendo os serviços de
emissão, marcação, remarcação e cancelamento,
com propostas de menor “taxa de agenciamento”.
(Serviço de agenciamento de viagens,
compreendendo a emissão, remarcação e
cancelamento de passagem rodoviária –
quantidade estimada para o período de 1 ano).

SVÇ 150 1.70R$                 255.00R$               

6 3719

Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço continuado de agenciamento
de viagens para aquisição de passagens
rodoviárias, compreendendo os serviços de
emissão, marcação, remarcação e cancelamento,
com propostas de menor “taxa de agenciamento”
* (Volume total estimado de vendas de passagens
rodoviárias compreendendo, inclusive, a taxa de
embarque para o período de 1 ano).

SVÇ 1 120,000.00R$     120,000.00R$        

120,255.00R$        
1,590,739.98R$    

TOTAL=

GRUPO 3 - COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

TOTAL=
VALOR TOTAL

* Os valores dos itens 2, 4 e 6, que referem-se ao Volume Total de Vendas são fixos e devem ser mantidos em todas as propostas apresentadas
pelos licitantes, sob pena de desclassificação. Portanto, apenas os valores dos itens 1, 3 e 5, que referem-se a Taxa do Serviço de Agenciamento
de Viagens, deverão ser reduzidos a fim de que sejam apresentadas propostas mais vantajosas. 
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ITEM CATMAT DESCRIÇÃO UF QUANT P. UNIT P. TOTAL

1 150324A

BOLSA, NOME BOLSA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: BOLSA NECESSAIRE EM COURO
COM O BRASÃO DA MARINHA DO BRASIL EM
BAIXO RELEVO, COR MARROM, TAMANHO: 24
X 14 X 6 CM

U N 200 R$ 27.19 R$ 5,438.00

2 150489K

BONÉ, NOME BONÉ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: BONÉ DE BRINDE, MODELO
EXPORTAÇÃO, COM 6 GOMOS, PALA MARRON
CLARO, TECIDO TIPO JEANS, COR AZUL
CLARO COM BORDADO NA PARTE FRONTAL
O BRASÃO DA "MARINHA DO BRASIL" OU DO
"COMANDO DO 6° DISTRITO NAVAL" OU DO
"CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM
LADÁRIO" COLORIDO NO CENTRO, TAMANHO
APROXIMADO DE 7 X 5 CM, COM AJUSTE DE
PRENDEDOR METÁLICO DOURADO.

U N 2020 R$ 17.57 R$ 35,491.40

3 150489J

BONÉ, NOME BONÉ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: BONÉ DE VIAGEM, TECIDO BRIM
COR PRETO, TIPO ALMIRANTE DE ESQUADRA,
BORDADO NA COR AMARELO, FRONTAL O
TEXTO "COM6°DN" OU "CEIMLA" TAMANHO DA
FONTE 2,0 X 10,50, ACIMA O TEXTO "MARINHA
DO BRASIL" IGUALMENTE ESPAÇAOS E EM
ARCO, TAMANHO DA FONTE 0,7 X 11,0 CM,
TIPO DE FONTE ARIAL BLACK, NA LATERAL
BRASÃO DO "COMANDO DO 6° DISTRITO
NAVAL" OU " CENTRO DE INTENDÊNCIA DA
MARINHA EM LADÁRIO", NO LADO DIREITO A
BANDEIRA DO BRASIL, COM AJUSTE DE
PRENDEDOR METÁLICO DOURADO.

U N 150 R$ 18.77 R$ 2,815.50

4 150489G

BONÉ, NOME BONÉ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: BONÉ DE VIAGEM, TECIDO BRIM
COR PRETO, TIPO OFICIAL INTERMEDIÁRIO,
COM 3 BORDADOS NA PARTE SUPERIOR NA
COR AMARELO, FRONTAL O TEXTO
"COM6°DN" OU "CEIMLA" TAMANHO DA FONTE
2,0 X 10,50, ACIMA O TEXTO "MARINHA DO
BRASIL" IGUALMENTE ESPAÇADOS E EM
ARCO, TAMANHO DA FONTE 0,7 X 11,0 CM,
TIPO DE FONTE ARIAL BLACK, NA LATERAL
BRASÃO DO "COMANDO DO 6° DISTRITO
NAVAL" OU " CENTRO DE INTENDÊNCIA DA
MARINHA EM LADÁRIO", NO LADO DIREITO A
BANDEIRA DO BRASIL, COM AJUSTE DE
PRENDEDOR METAL METÁLICO DOURADO.

U N 1100 R$ 18.03 R$ 19,833.00

5 150489I

BONÉ, NOME BONÉ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: BONÉ DE VIAGEM, TECIDO BRIM
COR PRETO, TIPO OFICIAL SUPERIOR, COM 3
BORDADOS NA PARTE SUPERIOR NA COR
AMARELO, FRONTAL O TEXTO "COM6°DN" OU
"CEIMLA" TAMANHO DA FONTE 2,0 X 10,50,
ACIMA O TEXTO "MARINHA DO BRASIL

U N 450 R$ 18.23 R$ 8,203.50

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO

MARINHA DO BRASIL

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2013

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 15/2013

NUP: 63348.00443/2013-12

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO
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6 150489H

BONÉ, NOME BONÉ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: BONÉ DE VIAGEM, TECIDO BRIM
COR PRETO, TIPO PRAÇAS BORDADOS NA
COR BRANCA, FRONTAL O TEXTO "COM6°DN"
OU "CEIMLA" TAMANHO DA FONTE 2,0 X 10,50,
ACIMA O TEXTO "MARINHA DO BRASIL"
IGUALMENTE ESPAÇADOS E EM ARCO,
TAMANHO DA FONTE 0,7 X 11,0 CM, TIPO DA
FONTE ARIAL BLACK, NA LATERAL BRASÃO
DO "COMANDO DO 6° DISTRITO NAVAL" OU "
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM
LADÁRIO", NO LADO DIREITO A BANDEIRA DO
BRASIL, COM AJUSTE DE PRENDEDOR
METÁLICO DOURADO

U N 1200 R$ 18.03 R$ 21,636.00

7 150489F

BONÉ, NOME BONÉ, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: BONÉ DE VIAGEM, TECIDO BRIM
COR PRETO, TIPO VICE E CONTRA
ALMIRANTE, COM 3 BORDADOS NA COR
AMARELO, FRONTAL O TEXTO "COM6°DN" OU
"CEIMLA" TAMANHO DA FONTE 2,0 X 10,50,
ACIMA O TEXTO "MARINHA DO BRASIL"
IGUALMENTE ESPAÇADOS E EM ARCO,
TAMANHO DA FONTE 0,7 X 11,0 CM, TIPO DE
FONTE ARIAL BLACK, NA LATERAL BRASÃO
DO "COMANDO DO 6° DISTRITO NAVAL" OU "
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM
LADÁRIO", NO LADO DIREITO A BANDEIRA DO
BRASIL, COM AJUSTE DE PRENDEDOR
METÁLICO DOURADO

U N 150 R$ 19.13 R$ 2,869.50

8 150420B

BOTOM, NOME BOTOM, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: MINIATURA DO BRASÃO DA
MARINHA DO BRASIL EM METAL DOURADO
COLORIDO, TAMANHO: 0,7 X 2,7 CM, ATRÁS
FIXADORES TIPO PRESSÃO

U N 1000 R$ 5.63 R$ 5,630.00

9 150420C

BOTOM, NOME BOTOM, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: MINIATURA DO BRASÃO DO
COMANDO DO 6° DISTRITO NAVAL OU
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM ,
TAMANHO 0,7 X 2,7 CM, ATRÁS FIXADORES
TIPO PRESSÃOLADÁRIO EM METAL DOURADO
E RESINA COM LISTEL ESCRITO EM ARCO
ABAIXO DO BRASÃO O TEXTO "COM6DN" OU
"CEIMLA", COLORIDO

U N 1000 R$ 5.82 R$ 5,820.00

10 150598G

BRINDE, NOME BRINDE, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PANÓPLIA, BRASÃO DO
COMANDO DO 6° DISTRITO NAVAL EM
FUNDIÇÃO NA COR DOURADA, ALTO RELEVO:
O PÓRTICO AS ÂNCORAS CRUZADAS E A
ESPADA AO CENTRO, PARAFUSADAS EM
BASE DE MADEIRA MACIÇA, TIPO CEREJEIRA,
BORDAS TULIPADAS EM FORMATO DE
ESCUDO, ACABAMENTO VERNIZ DE ALTO
BRILHO, ESTOJOS DE MADEIRA TIPO CAIXA
RETANGULAR REVESTIDA EM TECIDO
CAMURÇA NA COR AZUL MARINHO COM
DOBRADIÇA EM LATÃO DOURADO, TAMANHO
BRASÃO: 13 X 9,5 CM, TAMANHO DA BASE DE
MADEIRA: 24,5 X 15,5 X2 CM, TAMANHO DO
ESTOJO: 26,5X17X4 CM ACOMPANHANDO COM 
PLAQUETA DE METAL DOURADA MEDINDO
3X7 CM. OU BRASÃO DO CENTRO DE
INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO EM
FUNDIÇÃO NA COR DOURADA, ALTO RELEVO:
UM ESCUDO BOLEADO, ENCIMADO PELA
COROA NAVALE ENVOLTO EM ELIPSE FEITA
PELO CABO DE OURO TERMINANDO EM NÓ
DIEREITO; UMA FOLHA DE ACANTO DE OURO
SOBRE UM FERRO DE OURO; EM
CONTRACHEFE UM FAIXADO ONDADO;EM
CHEFE O PÓRTICO DA ENTRADA DO
COMPLEXO NAVAL DE LADÁRIO,
PARAFUSADAS EM BASE DE MADEIRA
MACIÇA, TIPO CEREJEIRA, BORDAS TUPIADAS
EM FORMATO DE ESCUDO, ACABAMENTO DE
VERNIZ DE ALTO BRILHO, ESTOJOS EM
MADEIRA TIPO C CAIXA RETANGULAR 

U N 150 R$ 272.67 R$ 40,900.50



Anexo D do Edital de Licitação n° 15/2013 do CeIMLa

11 150598E

BRINDE, NOME BRINDE, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PANÓPLIA, BRASÃO DO
COMANDO DO 6° DISTRITO NAVAL EM
FUNDIÇÃO NA COR DOURADA, ALTO RELEVO:
O PORTICO AS ÂNCORAS CRUZADAS E A
ESPADA AO CENTRO, PARAFUSADAS EM
BASE DE MADEIRA MACIÇA, TIPO CEREJEIRA,
BORDAS TUPIADAS EM FORMATO DE
ESCUDO, ACABAMENTO VERNIZ DE ALTO
BRILHO, ESTOJO DE MADEIRA TIPO CAIXA
RETANGULAR REVESTIDA EM TECIDO
CAMURÇA NA COR AZUL MARINHO COM
DOBRADIÇA EM LATÃO DOURADO. TAMANHO
DO BRASÃO: 17X10 CM; TAMANHO DA BASE
DE MADEIRA: 31 X 20 X 2 CM; TAMANHO DO
ESTOJO: 36 X 25 X 2 CM. ACOMPANHADO DE
PLAQUETA DE METAL DOURADA, MEDINDO
3X7 CM; OU BRASÃO DO CENTRO DE
INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO, EM
RESINA IMAGEM COLORIDA, COLADA EM
BASE DE MADEIRA MACIÇA TIPO CEREJEIRA,
BORDAS TUPIADAS EM FORMATO DE
ESCUDO, ACABAMENTO VERNIZ DE ALTO
BRILHO, ESTOJOS DE MADEIRA TIPO CAIXA
RETANGULAR REVESTIDA EM TECIDO
CAMURÇA NA COR AZUL MARINHO COM
DOBRADIÇA EM LATÃO DOURADO. TAMANHO
DO BRASÃO: 17X10 CM; TAMANHO DA BASE
DE MADEIRA: 31X20X2 CM; TAMANHO DO
ESTOJO: 36X25X2 CM. ACOMPANHADO DE
PLAQUETA DE METAL DOURADA, MEDINDO
3X7 CM.

U N 150 R$ 177.33 R$ 26,599.50

12 150598F

BRINDE, NOME BRINDE, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PANÓPLIA, BRASÃO DO
COMANDO DO 6° DISTRITO NAVAL EM RESINA
IMAGEM COLORIDA, COLOCADA EM BASE DE
MADEIRA MACIÇA TIPO CEREIJEIRA, BORDAS
TULIPADAS EM FORMATO DE ESCUDO,
ACABAMENTO VERNIZ DE ALTO BRILHO,
ESTOJOS DE MADEIRA TIPO CAIXA
RETANGULAR REVESTIDA EM TECIDO
CAMURÇA NA COR AZUL MARINHO COM
DOBRADIÇA EM LATÃO DOURADO, TAMANHO
BRASÃO: 11 X 6,5 CM, TAMANHO DA BASE DE
MADEIRA: 21,5 X 14,5 X 2 CM, TAMANHO DA
CIXA: 23 X 16 X 5 CM ACOMPANHADO DE
PLAQUETA DE METAL DOURADA MEDINDO
3X7 CM. OU BRASÃO DO CENTRO DE
INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO EM
RESINA IMAGEM COLORIDA, COLOCADA EM
BASE DE MADEIRA MACIÇA TIPO CEREJEIRA,
BORDAS TUPIADAS EM FORMATO DE
ESCUDO, ACABAMENTO EM VERNIZ DE AUTO
BRILHO, ESTOJOS DE MADEIRAS TIPO CAIXA
RETANGULAR REVESTIDA EM TECIDO TIPO
CAMURÇA NA COR AZUL MARINHO COM
DOBRADIÇA DE LATÃO DOURADO. TAMANHO
DO BRASÃO: 11X6,5 CM; TAMANHO DA BASE
DE MADEIRA: 21,5X14,5X2 CM; TAMANHO DA
CAIXA: 23X16X5 CM, ACOMPANHADA DE
PLAQUETA DE METAL DOURADA, TAMANHO
3X7CM.

U N 150 R$ 352.87 R$ 52,930.50



Anexo D do Edital de Licitação n° 15/2013 do CeIMLa

13 150284J

CAMISA UNIFORME, NOME CAMISA
UNIFORME, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
CAMISA DE GOLA REDONDA, MASCULINA TIPO
MALHA DE ALGODÃO, MODELO MANGA
CURTA, CORES DIVERSAS, TAMANHO P, M, G,
GG E INFANTIL, COM O DESENHO NO VERSO,
NA MANGA DIREITA O BRASÃO DO "COMANDO
DO 6° DISTRITO NAVAL" OU " CENTRO DE
INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO", NA
FRENTE LISTRAS, E ENTRE ELAS O TEXTO
"LADÁRIO-MS" EM ITÁLICO E NEGRITO E O
LOGOTIPO DA MARINHA DO BRASIL BORDADO
COLORIDO NA PARTE ESQUERDA

U N 2000 R$ 26.92 R$ 53,840.00

14 150284H

CAMISA UNIFORME, NOME CAMISA
UNIFORME, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
CAMISA GOLA PÓLO MASCULINA, MALHA
PIQUET 50% POL. 50% ALG., MODELO MANGA
CURTA, CORES DIVERSAS, TAMANHO P, M, G
E GG, COM PEITILHO FECHAMENTO POR
BOTÃO, COM O LOGOTIPO DA MARINHA DO
BRASIL BORDADO COLORIDO NA PARTE
ESQUERDA, ATRÁS BORDADO O TEXTO
"COMANDO DO 6° DISTRITO NAVAL" OU "
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM
LADÁRIO"

U N 2300 R$ 36.65 R$ 84,295.00

15 150284I

CAMISA UNIFORME, NOME CAMISA
UNIFORME, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
CAMISETA FEMININA, MATERIAL MALHA
PIQUET 50% POL. 50% ALG., MODELO BABY
LOOK, TIPO MANGA CURTA, CORES
DIVERSAS, TAMANHO P, M, G E GG, TIPO
FEMININA COM PEITILHO, COM O LOGOTIPO
DA MARINHA DO BRASIL BORDADO COLORIDO
NA PARTE ESQUERDA, ATRÁS BORDADO O
TEXTO "COMANDO DO 6° DISTRITO NAVAL" OU
" CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM
LADÁRIO"

U N 2000 R$ 35.43 R$ 70,860.00

16 32859D

CANETA ESFEROGRÁFICA, NOME CANETA
ESFEROGRAFICA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: KIT CANETA E LAPISEIRA METAL
PRETA, GRAVAÇÃO DO BRASÃO DA MARINHA
DO BRASIL A LESER NA CANETA E LAPISEIRA,
SEGUIDO ABAIXO DO BRASÃO O TEXTO,
"COMANDO DO 6° DISTRITO NAVAL" OU "
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM
LADÁRIO" EMBALAGEM CAIXA CINZA 16,5 X 8 X
2 CM, 0,060 KG

U N 200 R$ 37.65 R$ 7,530.00

17 32859C

CANETA ESFEROGRÁFICA, NOME CANETA
ESFEROGRAFICA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: CANETA ESFEROGRÁFICA METAL
ÔNIX, GRAVAÇÃO DO BRASÃO DA MARINHA
DO BRASIL A LESER, SEGUIDO DO BRASÃO O
TEXTO, "COMANDO DO 6° DISTRITO NAVAL"
OU " CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA
EM LADÁRIO" EMBALAGEM CAIXA CINZA 15 X
1,7 X 1,7 CM, 0,030 KG

U N 200 R$ 12.33 R$ 2,466.00

18 10294B

CHAVEIRO, NOME CHAVEIRO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CHAVEIRO
MATERIAL METAL NIQUELADO, FORMATO
RETANGULAR, TAMANHO 60 X 27 MM, TIPO
GRAVAÇÃO BRASÃO DO BRASIL SEGUINDO,
LOGO ABAIXO, O TEXTO "COMANDO DO 6°
DISTRITO NAVAL" OU " CENTRO DE
INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO" A
LESER, EMBALAGEM ACOLCHOADA
INTERNAMENTE, CAIXA COR CINZA TAMANHO:
11,5 X 5,5 X 1,4 CM

U N 500 R$ 14.71 R$ 7,355.00



Anexo D do Edital de Licitação n° 15/2013 do CeIMLa

19 150907A

ESTOJO, NOME ESTOJO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: PORTA BATOM COM ESPELHO,
ACABAMENTO EM COURO, GRAVAÇÃO EM
BAIXO RELEVO BRASÃO MARINHA DO BRASIL
SEGUINDO, LOGO ABAIXO, O TEXTO
"COMANDO DO 6° DISTRITO NAVAL" OU
"CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM
LADÁRIO" , CONTENDO ESPELHO E SUPORTE
PARA BATONS.

U N 200 R$ 9.15 R$ 1,830.00

20 4073G

GRAVATA, NOME GRAVATA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GRAVATA
MATERIAL SEDA MISTA, COR AZUL MARINHO,
MODELO NACIONAL, TIPO LINHAS DUPLAS
HORIZONTAIS E VERTICAIS NA COR BRANCA,
ENTRE AS LINHAS AS LETRAS MB NA COR
BRANCA, FONTE TIPO EDWARDIAN SCRIPT
ITC TAMANHO ADULTO

U N 200 R$ 82.41 R$ 16,482.00

21 4073E

GRAVATA, NOME GRAVATA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GRAVATA
MATERIAL SEDA MISTA, COR VINHO, MODELO
NACIONAL, TIPO LINHAS DUPLAS
HORIZONTAIS E VERTICAIS NA COR BRANCA,
ENTRE AS LINHAS AS LETRAS MB NA COR
BRANCA, FONTE TIPO EDWARDIAN SCRIPT
ITC TAMANHO ADULTO

U N 200 R$ 82.41 R$ 16,482.67

22 66265C

PORTA-JÓIAS, NOME PORTA - JOIAS,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORTA JÓIAS
EM COURO, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO
DO BRASÃO DA MARINHA DO BRASIL
SEGUINDO, LOGO ABAIXO, O TEXTO
"COMANDO DO 6° DISTRITO NAVAL" OU "
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM
LADÁRIO", CONTENDO BOLSOS E SUPORTE
PARA ANÉIS E CORRENTES, TAMANHO
APROXIMADO 16,5 X 13,5 X 5 CM

U N 200 R$ 14.83 R$ 2,966.00

23 67970A

PORTA-RETRATO, NOME PORTA - RETRATO:
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORTA
RETRATO DIGITAL MODELO TIPO SPF-85P
C/LCD 8", PAINEL TIPO 8" (20 CM) TFT
RESOLUÇÃO 800 X 600 LUMINOSIDADE: 200
CD/M2, RÁCIO DE CONTRASTE: 400: 1,
INTERFECE DIGITAL: 6 BIT TTL ENERGIA
POTÊNCIA: TRANSFORMADOR EXTERNO (12V,
2A, 22W), BATTERY: 7.4V 770MAH, SOM: 1W
(ESTÉREO) ASCULTADORES, FORMATOS
SUPORTADOS: JPEG, MP3, ACOMPANHADO
DE MEMÓRIA 2GB, PORTA USB: UM
AMONTANTE (DISPOSITIVO 2.0) E UM
AJUDANTE (ANFITRIÃO 1.1), SUPORTE
MULTIMÍDIA (CARTÃO DE MEMÓRIA) : SD/MS
(FAT), MEDINDO APROXIMADAMENTE
228X187X46 MM, COM PESO APROXIMADO DE
0,785 KG, GARANTIA DE 12 MESES E
GRAVAÇÃO A LASER DO BRASÃO DA
MARINHA DO BRASIL, SEGUINDO LOGO
ABAIXO O TEXTO "COMANDO DO 6° DISTRITO
NAVAL" OU "CENTRO DE INTENDÊNCIA DA
MARINHA EM LADÁRIO"

U N 100 R$ 72.57 R$ 7,257.00

24 4081D

PRENDEDOR DE GRAVATA, NOME
PRENDEDOR DE GRAVATA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MATERIAL
METAL NIQUELADO COM DETALHES
DOURADOS, NO CENTRO O BRASÃO DA
MARINHA DO BRASIL COLORIDO, TAMANHO 6
CM, ACOMPANHA CORRENTE PRESA NA
PARTE DE TRÁS DO PRENDEDOR,
ACOMPANHADO DE BOTON (TIPO PIM),
MATERIAL METAL NIQUELADO COM
DETALHES DOURADOS E NA PARTE
SUPERIOR O BRASÃO DA MARINHA DO
BRASIL COLORIDO, ESTOJO DE MADEIRA TIPO
CAIXA RETANGULAR, REVESTIDA EM TECIDO
TIPO CAMURÇA NA COR AZUL MARINHO,
TAMANHO: 11,5 X 6 X 2,5 CM

U N 400 R$ 26.55 R$ 10,620.00



Anexo D do Edital de Licitação n° 15/2013 do CeIMLa

25 230091

FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO
ANATÔMICO, TAMANHO EXTRA GRANDE,
PESO USUÁRIO ACIMA DE 70,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
ELÁSTICO NAS PERNAS, MATERIAL MANTA
ABSORÇÃO TECIDO ANTI-ALÉRGICO, TIPO
ADESIVO FIXAÇÃO DUPLO, TIPO USUÁRIO
ADULTO, TIPO USO DIURNO E NOTURNO

PCT 125 16.93R$         R$ 2,116.25

26 381818

FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO
HIPOALERGÊNICO, TIPO FORMATO
ANATÔMICO, TAMANHO EXTRA GG, PESO
USUÁRIO ACIMA DE 16, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS
ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO
ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS
MULTIAJUSTÁVEIS,REUTILIZÁVEIS, TIPO
USUÁRIO INFANTIL, USO ALGODÃO NÃO
DESFAÇA QUANDO MOLHADO

PCT 125 17.70R$         R$ 2,212.50

27 10030

CONFECÇÃO DE
ROUPA/FARDAMENTO/CAMISETA -
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CAMISETA
TIPO UNISEX, TECIDO 100% POLIESTER,
MANGA REGATA, COR BRANCA, PEQUENO,
MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE,
LOGOTIPO SERIGRAFADO NA PARTE
ANTERIOR E POSTERIOR, NUMERADA NA
PARTE ANTERIOR, APLICAÇÃO PRÁTICA
ESPORTIVA.

U N 1500 10.66R$         R$ 15,990.00

R$ 514,479.82



Anexo  E do Edital do Pregão Eletrônico n° 01/2022
 do CeIMLa.

ITEM CATSERV DESCRIÇÃO UF QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 3719

Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço continuado de agenciamento
de viagens para aquisição de passagens
rodoviárias, compreendendo os serviços de
emissão, marcação, remarcação e cancelamento,
com propostas de menor “taxa de agenciamento”.
(Serviço de agenciamento de viagens,
compreendendo a emissão, remarcação e
cancelamento de passagem rodoviária –
quantidade estimada para o período de 1 ano).

SVÇ 2812

2 3719

Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço continuado de agenciamento
de viagens para aquisição de passagens
rodoviárias, compreendendo os serviços de
emissão, marcação, remarcação e cancelamento,
com propostas de menor “taxa de agenciamento”
* (Volume total estimado de vendas de passagens
rodoviárias compreendendo, inclusive, a taxa de
embarque para o período de 1 ano).

SVÇ 2 -R$                   -R$                       

ITEM CATSERV DESCRIÇÃO UF QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL

3 3719

Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço continuado de agenciamento
de viagens para aquisição de passagens
rodoviárias, compreendendo os serviços de
emissão, marcação, remarcação e cancelamento,
com propostas de menor “taxa de agenciamento”.
(Serviço de agenciamento de viagens,
compreendendo a emissão, remarcação e
cancelamento de passagem rodoviária –
quantidade estimada para o período de 1 ano).

SVÇ 312

4 3719

Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço continuado de agenciamento
de viagens para aquisição de passagens
rodoviárias, compreendendo os serviços de
emissão, marcação, remarcação e cancelamento,
com propostas de menor “taxa de agenciamento”
* (Volume total estimado de vendas de passagens
rodoviárias compreendendo, inclusive, a taxa de
embarque para o período de 1 ano).

SVÇ 1 -R$                   -R$                       

GRUPO 1 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO / HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO

NUP: 63348.000009/2022-23

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2022

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOTAL=

GRUPO 2 - COMANDO DA 13ª BGDA DE INFANTARIA MOTORIZADA



Anexo  E do Edital do Pregão Eletrônico n° 01/2022
 do CeIMLa.

ITEM CATSERV DESCRIÇÃO UF QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL

5 3719

Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço continuado de agenciamento
de viagens para aquisição de passagens
rodoviárias, compreendendo os serviços de
emissão, marcação, remarcação e cancelamento,
com propostas de menor “taxa de agenciamento”.
(Serviço de agenciamento de viagens,
compreendendo a emissão, remarcação e
cancelamento de passagem rodoviária –
quantidade estimada para o período de 1 ano).

SVÇ 150

6 3719

Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço continuado de agenciamento
de viagens para aquisição de passagens
rodoviárias, compreendendo os serviços de
emissão, marcação, remarcação e cancelamento,
com propostas de menor “taxa de agenciamento”
* (Volume total estimado de vendas de passagens
rodoviárias compreendendo, inclusive, a taxa de
embarque para o período de 1 ano).

SVÇ 1 -R$                   -R$                       

-R$                       

* Os valores dos itens 2, 4 e 6, que referem-se ao Volume Total de Vendas são fixos e devem ser mantidos em todas as propostas apresentadas
pelos licitantes, sob pena de desclassificação. Portanto, apenas os valores dos itens 1, 3 e 5, que referem-se a Taxa do Serviço de Agenciamento de 
Viagens, deverão ser reduzidos a fim de que sejam apresentadas propostas mais vantajosas. 

TOTAL=

GRUPO 3 - COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

TOTAL=
VALOR TOTAL



Anexo F  do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2022 do CeIMLa. 
 

 

 

MARINHA DO BRASIL 
 

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO 
 

NUP: 63348.000009/2022-23 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 
 

 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
 

RELAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
 

     

UASG OM CNPJ ENDEREÇO CONTATO 

786810 Centro de Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa) 00.394.502/0348-04 Av. 14 de março s/nº Centro-Ladário - MS (67) 3234-1097 

786700 Hospital Naval de Ladário (HNLa) 00.394.502/0063-47 Av. 14 de março s/nº Centro-Ladário - MS (67) 3234-1211 

160158 Comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada 09.644.194/0001-32 
Avenida Rubens Mendonça nº 5001, 
Bairro CPA – Cuiabá/MT (65) 3363-4818 

782000 Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) 00.394.502/0027-83 
Avenida das Naus s/nº, Conceição da 
Praia (71) 3320-3703 
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