
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Coordenadoria de Logística e Patrimônio

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1.  DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de locação de 01 (um) veiculo de representacao (automovel modelo
sedan, 4 portas, movido a gasolina e/ou alcool, motor potencia de 140 cv ~ 190 cv (gasolina/alcool), distancia entre eixos 2640mm ~
2860mm, direcaohidraulica/eletroassistida/eletro-hidraulica, condicionador de ar, vidro eletrico e trava eletrica nas 4 portas), origem:
pessoa juridica e 06 (seis) veiculos automotor,categoria: servico, capacidade: 5 pessoas, descrição: tipo sedan; bicombustivel: gasolina e
etanol; potencia 80 ~ 120 cv (gasolina); distancia entre eixos: de 2370 ~ 2499 mm, quatro portas; direcao hidraulica; ar condicionado,
motorista: sem fornecimento de motorista, combustivel: sem fornecimento de combustivel, informacao complementar: conforme termo
de referencia, em atendimento às especificações técnicas fornecidas pelo CONTRATANTE, objetivando o deslocamento para apoio a
atividades técnicas administrativas, transporte de pessoas em serviço, materiais e documentos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

 

2.1 Os veículos especificados neste Termo de Referência terão como objetivo suprir as demandas de serviços administrativos da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa, vez que se faz necessário o deslocamento dos funcionários e prestadores de serviços à centros
urbanos, bem como trafegar em rodovias e/ou estradas intermunicipais e interestaduais. Ademais considerando o tamanho do Estado do
Rio de Janeiro, compreendendo os 92 (noventa e dois) municípios, como também o cenário atual de crise, levando em conta a retomada
do funcionamento de nossos equipamentos em suas funções administrativas, bem como a utilização de nossos veículos locados pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Estadual – INEPAC, que conta com um efetivo de 21 (vinte e um) servidores em todo o Estado do Rio
de Janeiro e atualmente cuidando de cerca de 1.677 (mil, seiscentos e setenta e sete) bens imóveis e, aproximadamente, 10.100 (dez mil e
cem) bens móveis e integrados inventariados, e que grande parte desses tombamentos vem acompanhada de áreas de tutela da ambiência,
o que agrega um número muitas vezes superior de bens a ser acompanhados, sendo também de responsabilidade do Instituto a proteção e
fiscalização dos bens inventariados pelo Estado com o auxílio dos veículos

2.1.1 Considerando o Decreto Estadual nº 47.645, de 14 de junho de 2021, que institui o programa de acesso à cultura e formação de
plateia denominado "Passaporte Cultural RJ", em atendimento ao inciso II do art. 2º da Lei Estadual nº 7.035 , de 07 de julho de 2015,
 cujo objetivo é universalizar o acesso à cultura, aos bens e serviços artísticos, oportunizando experiências culturais a cidadãos em
situação de vulnerabilidade social e cultural, que de acordo com o artigo 2º do Decreto supracitado esta Secretaria será a responsável
pelos ingressos ou acessos aos projetos culturais apoiados pela Lei Estadual de Incentivo - Lei Estadual nº 8.266 , de 26 de dezembro de
2018 e Lei anteriormente mencionada, e, pelo Fundo Estadual de Cultura (FEC), bem como oriundos de parcerias realizadas entre a
SECEC e outras instituições;

2.1.2 Considerando os Convênios N° 766309/11 e 795364/13 - Cinema da Cidade -, firmado entre esta Secretaria e a Agência Nacional
do Cinema - ANCINE, cujo objeto é a implantação do complexo exibidores em municípios de pequeno e médio porte no Estado do Rio
de Janeiro, demandando visitas frequentes.

2.1.3 Diante de todo o exposto, faz se necessário a contratação para a prestação do serviço de locação, tendo em vista que o serviço será
para atendimento para as demandas supracitadas. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULOS.

3.1 O padrão do veículo a ser utilizados foi estabelecido em razão da compatibilidade com o serviço a ser executado, sendo considerado
aspecto relativo à destinação e segurança.

 

Item Código do
item ID Descrição Unidade de

fornecimento Quantidade

01 0667.010.0030 158261
LOCACAO DE VEICULOS PADRAO,DESCRICAO: LOCACAO DE

VEICULOS PADRAO, DESCRICAO: CONTRATACAO DE SERVICO Serviço 01



ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO
(AUTOMOVEL MODELO SEDAN, 4 PORTAS, MOVIDO A GASOLINA E/OU
ALCOOL, MOTOR POTENCIA DE 140 CV ~ 190 CV (GASOLINA/ALCOOL),

DISTANCIA ENTRE EIXOS 2640MM ~ 2860MM, DIRECAO
HIDRAULICA/ELETROASSISTIDA/ELETRO-HIDRAULICA,

CONDICIONADOR DE AR, VIDRO ELETRICO E TRAVA ELETRICA NAS 4
PORTAS), ORIGEM: PESSOA JURIDICA

02 0667.004.0100 133717

SERVICOS DE LOCACAO VEICULO AUTOMOTOR,CATEGORIA: SERVICO,
CAPACIDADE: 5 PESSOAS, DESCRIÇÃO: TIPO SEDAN; BICOMBUSTIVEL:
GASOLINA E ETANOL; POTENCIA 80 ~ 120 CV (GASOLINA); DISTANCIA

ENTRE EIXOS: DE 2370 ~ 2499 MM, QUATRO PORTAS; DIRECAO
HIDRAULICA; AR CONDICIONADO, MOTORISTA: SEM FORNECIMENTO

DE MOTORISTA, COMBUSTIVEL: SEM FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEL, INFORMACAO COMPLEMENTAR: CONFORME TERMO

DE REFERENCIA

Serviço 06

3.3. Informações complementares

3.3.1. Os serviços prestados não incluem fornecimento de motorista, nem de combustível.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1. Forma de execução:

4.1.1 A forma de execução da contratação se dará da seguinte forma:

a. Será de 30 (trinta) dias corridos, posteriores à data de publicação do extrato do termo contratual.

4.1.2. Somente em casos excepcionais, em que não seja possível cumprir o prazo estabelecido na alínea ‘a’ do subitem 4.1.1, ou em que
haja necessidade imprescindível por parte do CONTRATANTE, será permitido, mediante acordo entre as partes, o fornecimento de
veículos que tenham as mesmas especificações, nas condições da tabela abaixo:

Condição do Veículo Percentual do Valor Homologado a ser Pago

zero-km 100%

usado - até 10.000 km 90%

usado - até 20.000 km 80%

4.2 A empresa deverá fornecer de imediato os veículos provisórios, antes do prazo mencionado no Item 4.1.2

4.2. Duração do contrato

4.2.1 O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de
vigência. Ainda, o prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a
proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.

4.3. Reajuste de preços

4.3.1 Para a correção dos valores pactuados no contrato, será adotado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

 

4.4. Garantia

4.4.1 Exigir-se-á do fornecedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, uma garantia, a ser
prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, da ordem de 05% (cinco por cento) do valor do contrato,
a ser restituída após sua execução satisfatória.

 

4.5. Critérios e práticas de sustentabilidade

4.5.1 Constituem diretrizes de sustentabilidade desta solução adotada, entre outras:



a. O uso de automóveis, equipamentos e acessórios com menor impacto sobre recursos naturais (flora, fauna, solo, água, ar);

b. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c. O uso de automóveis, equipamentos e acessórios com maior eficiência na utilização de recursos naturais, como água e energia;

d. Maior geração de empregos;

e. Manutenção do equilíbrio contratual; e

f. Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais. - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos
bens, serviços e obras.

 

4.6. Possibilidade de subcontratação

Não será admitida a subcontratação.

 

4.7. Possibilidade de participação de Consórcio

Para o presente caso, não será admitida a participação de consórcio.

 

4.8. RESPONSABILIDADES DAS PARTES

 

4.8.1. Obrigações da contratante:

a. efetuar os pagamentos devidos ao Fornecedor, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

b. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, conforme o Decreto Estadual nº 45.600/2016.

c. entregar ao Fornecedor documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

d. receber provisória e definitivamente o objeto, nas formas definidas no edital e no contrato, se houver

e. Serão de responsabilidade do CONTRATANTE os pagamentos relativos às multas de trânsito dos veículos que estiverem sendo usados
pelo CONTRATANTE.

f. Para o devido equilíbrio do contrato, a CONTRATADA, a contar da data de recebimento de auto de infração, deverá encaminhá-lo para
a CONTRATANTE, em até três dias úteis, visando a identificação do real infrator.

4.8.2. Obrigações da contratada

a. Conduzir os serviços de acordo com as normas e as especificações técnicas e, ainda, com estrita observância do instrumento
convocatório, do termo de referência, da proposta de preços e da legislação vigente.

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

c. Facilitar a ação dos fiscais e gestores dos contratos, fornecendo informações ou promovendo acesso à documentação dos serviços em
execução, e atendendo prontamente às observações e exigências apresentadas por eles.

d. Atender com presteza às reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando a sua imediata correção, sem ônus
para o CONTRATANTE.

e. Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação
contratual, para a adoção das providências cabíveis.

f. Manter o sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto e documento de interesse da
CONTRATANTE, ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus
empregados a observar rigorosamente esta determinação.

g. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações que tenha tomado conhecimento em
razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.

h. Autorizar, quando necessário, a instalação ou desinstalação de Unidade Veicular, para integração ou retirada do veículo no Sistema de
Controle de Frota utilizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, sempre que um veículo for incluído ou excluído do fornecimento.



i. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os veículos que estiverem em desacordo com as
especificações constantes deste instrumento.

j. Substituir, em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o órgão CONTRATANTE, toda ou parte da remessa devolvida pelo mesmo, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações do veículo entregue, sujeitando-se às penalidades cabíveis.

k. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no contrato.

l. Manter atualizados seu endereço, telefones e dados bancários para a efetivação de pagamentos.

m. A falta de entrega de quaisquer dos veículos, cujo serviço de locação incumbir à CONTRATADA, não poderá ser alegada como
motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto de Contratos e não a eximirá das penalidades a que
está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

n. Será também de responsabilidade da CONTRATADA os casos de avarias de menor monta, nos veículos locados e de terceiros,
ocorridas de forma involuntária, decorrentes de uso e casos fortuitos e que não ensejam a utilização dos serviços da seguradora.

o. A CONTRATADA deverá regularmente efetuar manutenções preventivas e corretivas nos veículos, de acordo com as recomendações
dos fabricantes, cujos custos correrão por conta da mesma.

p. A CONTRATADA deverá enviar mensalmente, à CONTRATANTE, relatórios, por meio eletrônico, listando os serviços de
manutenção preventiva e corretiva realizados em cada veículo, incluindo data, horário, tipo de serviço e custo de realização.

4.9. Fornecimento de materiais

4.9.1. Materiais a serem disponibilizados

4.9.1.1. Os veículos a serem ofertados deverão seguir os parâmetros de eficiência estabelecidos na especificação dos veículos, conforme
quadro inserido no subitem 3.1, criados a partir dos padrões de eficiência do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular – PBEV, do
INMETRO.

4.9.1.2. Os veículos fornecidos deverão ser zero quilômetro, e ser substituídos quando atingirem 90.000 km rodados, ou em
quilometragem inferior, a critério da CONTRATADA, mas sempre sem ônus para o CONTRATANTE e desde que este concorde
expressamente.

4.9.1.3. Os veículos deverão possuir seguro contra colisão, roubo, furto, incêndio, responsabilidade civil e cobertura de terceiros, sendo
danos materiais no valor de R$ 80.000,00 e danos corporais no valor de R$ 80.000,00, sem franquias e responsabilidades para o órgão
CONTRATANTE, sendo aceito o autosseguro.

4.9.1.4. Os veículos serão disponibilizados com tanque cheio e, considerando que não está previsto o fornecimento de combustíveis, os
veículos deverão ser devolvidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA com tanque cheio.

4.9.1.5. A CONTRATADA será responsável pela instalação de equipamentos de telemetria e disponibilização das informações obtidas
através desses equipamentos em sistema online e relatórios, seguindo as especificações abaixo:

a. Disponibilizar mapa digital da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro;

b. Exibir posicionamento dos veículos no mapa em períodos especificados;

c. Permitir cadastramento de grupos de veículos;

d. Permitir ativação do recurso de visualização de posicionamento para grupos de veículos;

e. Exibir relatório de posicionamento com data, hora e endereço (incluindo logradouro, cidade e UF) e velocidade;

f. Permitir definição da região de circulação autorizada e controle da saída da região;

g. Disponibilizar a informação do tempo gasto e velocidade desenvolvida nos percursos;

h. Exibir informações de status do veículo, incluindo: parado, em movimento e desligado;

i. Exibição de relatórios de itinerários percorridos;

j. Cadastro de até cinco perfis de acesso via web às informações em tempo real para o CONTRATANTE;

k. Armazenar, constantemente, informações históricas referentes a um período de pelo menos 12 meses.

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Os 7 (sete) veículos deverão ser entregues em 30 (trinta) dias, contados a partir da data de vigência do Contrato;

 5.2 Os veículos ficarão a disposição e serão de uso exclusivo da contratante durante o período de solicitação, inclusive nos finais de
semana;



 Em caso de sinistro, defeito ou qualquer problema que impossibilite a utilização do veículo, a contratada deverá substitui-lo de imediato,
inclusive aos sábados, domingos e feriados se forem o caso, para que os serviços não sofram descontinuidade.

 5.3 A contratada deverá substituir o veículo por outro com as mesmas características do substituído no prazo de 24 horas.

 5.4 A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílio necessários a perfeita
execução contratual, que julgar necessários bem como mão-de-obra a completa execução dos serviços.

5.5 Os veículos deverão ser disponibilizados devidamente registrados, ser de propriedade da Contratada e estar em perfeitas condições de
uso e apresentação, nas características originais de fabrica e com os equipamentos obrigatórios, exigidos pela Legislação de Transito.

5.6 Os veículos deverão ser necessariamente licenciados no Estado do Rio de Janeiro, sendo vedada a utilização do mesmo pela
Contratada para atender a terceiros ou a outro órgão ou entidade que não o Contratante.

5.7 O prazo para entrega dos veículos será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de vigência do Contrato;

Os veículos fornecidos deverão ser zero quilometro, e ser substituído quando atingir 90.000km rodados (ou KM inferior por decisão da
locadora sem ônus para o contratante).

5.8 Somente em casos excepcionais, em que não seja possível cumprir os prazos estabelecidos no item 4.1, ou em que haja necessidade
imprescindível do contratante, será permitido, mediante acordo entre as partes, o fornecimento de veículos que tenham as mesmas
especificações, com até 18 (dezoito) meses de fabricação;

5.9 Os veículos deverão ser mantidos com a documentação em dia e em condições de circulação, de acordo com a legislação de trânsito
em vigor.

5.10 A quilometragem deverá ser livre, ou seja, sem qualquer tipo de limitação pré-estabelecida.

5.11  Os veículos deverão possuir seguro contra colisão, roubo, furto, incêndio, responsabilidade civil e cobertura de terceiros, sendo
danos materiais no valor de R$ 50.000,00 e danos corporais no valor R$ 50.000,00, sem franquias e responsabilidades para o órgão
Contratante.

5.12 Será também de responsabilidade da contratada os casos de avarias de menor monta, no veículo locado e de terceiros, ocorridas de
forma involuntária, decorrentes de uso e casos fortuitos e que não ensejam a utilização dos serviços da seguradora.

5.13 A contratada deverá regularmente efetuar manutenções preventiva, corretiva, lavagem e higienização no veículo, de acordo com as
recomendações do fabricante, cujos custos correrão por conta da mesma.

5.14 A contratada deverá enviar mensalmente à contratante relatório, por meio eletrônico, listando os serviços de manutenção preventiva
e corretiva, realizados nos veículos, incluindo data, horário, tipo de serviço e custo de realização. Deverão ser identificados nos relatórios
a data e horário de solicitação de substituição de veículo e a data, o horário e o local em que foi realizada a entrega dos veículos
substitutos.

5.15 A contratada deverá autorizar a instalação/desinstalação de unidade veicular, para integração/retirada do veículo no Sistema de
Controle de Frota utilizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, sempre que um veículo for incluído/excluído do fornecimento.

5.16 Os veículos deverão ser disponibilizados com tanque cheio e, considerado que não está previsto o fornecimento de combustível, o
veículo deverá ser devolvido pela Contratante à Contratada com tanque cheio.

5.17 No caso de imobilização do veículo por acidente, legalização, manutenção ou por qualquer outra necessidade da Contratada, a
Contratada deverá fornecer veículo reserva de mesma característica do principal, com tanque cheio e no prazo máximo de 04 (quatro)
horas na região metropolitana do Rio de Janeiro e 24 (vinte e quatro) horas nas demais regiões do Estado. A devolução do veículo reserva
somente ocorrerá após a disponibilização do principal, e o veículo reserva também será devolvido com tanque cheio.

5.18 A contratada deverá se responsabilizar pelo cumprimento de toda legislação vigente, incluindo o pagamento de taxas, impostos,
emolumentos, multas e demais contribuições fiscais que indicam ou venham a incidir sobre a prestação dos serviços.

5.19 os veículos deverão conter Rádio am/fm/cd player/bluetooth, Película de proteção solar g35 com chancela, acessórios obrigatórios:
cintos de segurança três pontos, extintor, estepe, chave de roda, macaco e triângulo.

5.20 Serão de responsabilidade do órgão ou entidade Contratante, as multas de trânsito, quando o condutor der causa.

 

5.  AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1.1. Os serviços deverão ser prestados observando-se, em especial, os seguintes dispositivos:

5.1.1.1. A Lei n° 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro;

5.1.1.2. As normas expedidas pelo Departamento Nacional de Trânsito;

5.1.1.3. As normas expedidas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro;



5.1.1.4. As normas expedidas pelos Órgãos de Medição e Controle;

5.1.1.5. As normas expedidas pelos demais Órgãos, fora do âmbito do Poder Estadual do Rio de Janeiro, que versam sobre a matéria; e

5.1.1.6. Estudos técnicos e orientações pertinentes à matéria.

 

6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 

6.1. Agentes que participarão da gestão do contrato

6.1.1. Os procedimentos de gestão da fiscalização, assim como a designação dos servidores para tal fim, serão de responsabilidade
da CONTRATANTE.

6.1.1.1. Deverá ser indicado formalmente pela CONTRATADA um Preposto, autorizado a tratar com o Contratante a respeito de todos os
aspectos que envolvam a execução do contrato.

6.1.2. A CONTRATADA se obriga a cumprir fiel e integralmente as exigências que venham a ser feitas pelos servidores designados que
terão plenos poderes para:

6.1.2.1. Recusar o objeto ou parte dele quando estiver em desacordo com as discriminações do objeto.

6.1.2.2. Propor as medidas que couberem a cada situação não prevista.

6.2. Mecanismos de comunicação a serem estabelecidos

6.2.1. Quaisquer entendimentos, sempre respeitando o conteúdo do contrato deste serviço, entre o Fiscal ou o Gestor do Contrato e o
Preposto da CONTRATADA serão feitos sempre por escrito, não sendo consideradas alegações com fundamento em ordens ou
declarações verbais.

6.3. Fiscalização da execução do serviço

6.3.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

6.3.2. Conforme inadimplências e irregularidades apuradas pela fiscalização, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA
penalidades e sanções administrativas, conforme a LF 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa, com os instrumentos recursais a elas
inerentes, nos moldes do art. 109 da LF nº 8.666/1993.

6.3.3. A CONTRATADA deverá enviar, mensalmente, relatórios constando as datas e serviços de manutenção realizados, bem como os
relatórios relativos ao serviço de telemetria.

6.3.4. Sanções Administrativas: os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão sujeitos às penalidades previstas no Art.
87 da Lei Federal n° 8.666/93 e no Art. 7° da Lei n° 10.520/2002, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

6.4. Recebimento provisório e definitivo do objeto

6.4.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 8.666/93, dispensado o recebimento
provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei.

6.4.2 O objeto do contrato será recebido nas seguintes condições:

6.4.2.1. Acompanhado de Recibo Provisório, após parecer circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos fiscais designados pelo Órgão
CONTRATANTE conforme Decreto Estadual nº 45.600/2016, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas úteis após a entrega dos veículos.

6.4.2.2. Acompanhado de Recibo Definitivo, mediante verificação da adequação do veículo ao que está previsto nas especificações,
depois de decorrido o prazo de até 30(trinta) dias corridos, para permitir a observação e a vistoria necessárias para confirmar o exato
cumprimento das obrigações contratuais. 
 

7. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

 

7.1 Será adotado Acordo de nível de serviço como instrumento para avaliação e controle da qualidade e desempenho dos serviços
prestados pela contratada, segundo os termos da Resolução SEPLAG N° 843, de 28 de Dezembro de 2012.

7.2 O monitoramento de níveis de serviço se dará através de um Indicador Final de Desempenho (IFD), composto por 3 (três) outros
indicadores: Indicador de Disponibilidade (ID), Indicador de Capacidade de Substituição (ICS) e Indicador de Capacidade de Entrega de



Relatórios (ICER), conforme a seguinte fórmula:

IFD = (60% * ID + 35% * ICS + 5% * ICER)

7.3 O indicador de disponibilidade representa a Capacidade de Disponibilizar o veículo contratado pelo tempo previsto. O calculo deste
indicador se dá pela formula abaixo:

ID =           ∑ tempo disponível para cada veículo

        ∑ tempo de disponibilidade prevista para cada veículo.

7.4 Será considerado como tempo disponível para cada veículo o tempo em que o veículo estiver disponível para uso pela contratante
após a entrega pela  Contratada.

7.5 Para efeito de cálculo do Indicador de Disponibilidade (ID), não será considerado disponível para uso o veículo com quilometragem 
superior a prevista para sua substituição, conforme descrito na seção 5 desde documento.

7.6 O calculo do tempo de disponibilidade previsto deverá considerar como tempo disponível o período entre a data limite de entrega,
prevista com base no prazo estipulado no item 4.1 deste documento, e o fim do período de análise. Ou seja, o tempo previsto em que cada
veículo esteja disponível.

7.7 O Indicador de disponibilidade (ID) terá como valor máximo 100% e como valor mínimo 0%.

7.8 O Indicador de Capacidade de Substituição (ICS) representa a capacidade de entregar os veículos substitutos no prazo estipulado no
item 5.3 deste documento. O cálculo deste indicador se dá pela formula abaixo:

ICS =        veículo substituído no prazo

             Solicitação de substituição realizada

7.9 A avaliação de cumprimento de prazo de entrega de veículo substituto será baseada no prazo especificado no item 5.3 deste
documento.

7.10 Para efeito de cálculo do Indicador de Capacidade de Substituição, serão consideradas somente solicitações de substituição
realizadas com prazo de conclusão no período em análise.

7.11 O indicador de Capacidade de Substituição (ICS) terá como valor máximo 100% e como valor mínimo 0 %.

7.12 O Indicador de Capacidade de Entrega de Relatórios (ICER) representa a capacidade da Contratada em disponibilizar os relatórios
descritos nos itens 5.16 deste documento. O valor do indicador deverá ser considerado 100% caso o relatório seja entregue em até 10
(dez) dias a partir do fim do mês de competência e deverá ser considerado 0% caso o relatório não seja entregue neste período.

7.13 Os relatórios de cálculo dos indicadores deverão ser entregue por meio eletrônico ao gestor do contrato em até 10 (dez) dias a partir
do fim do mês de competência.

 8. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA:

 8.1. O critério será o MENOR PREÇO POR ITEM.

9. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

9.1 Os recursos necessários à realização da aquisição ora licitada correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 100                                                                                                                

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.122.0002.2016

NATUREZA DA DESPESA:  3390.39.13                        

10. PAGAMENTO

10.1     Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira atualmente  contratada  pelo 
Estado  do  Rio  de  Janeiro  –  atualmente  o  Banco Bradesco S/A –, cujo número e agência deverão ser informados pela
CONTRATADA até a assinatura do Contrato:

10.1.1  No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da  instituição  financeira  contratada 
pelo  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  ou  caso verificada  pelo  Órgão  Gestor  a  impossibilidade  de  a  CONTRATADA,  em  razão  de
negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou  manter  conta  corrente  naquela 
instituição  financeira,  o  pagamento  poderá  ser  feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso,
eventuais ônus financeiros   e/ou   contratuais   adicionais   serão   suportados   exclusivamente   pela CONTRATADA.

10.1.2. As Notas Fiscais e demais documentos relativos ao recebimento e pagamento deverão ser atestados por dois Servidores, que não o
Ordenador de Despesas, designados para a fiscalização do contrato e nas condições estabelecidas pelo Decreto n° 45.600/2016.



10.1.3. Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo
Estado cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 O objeto do item 3  será executada fielmente pela contratada, de acordo com os termos do Edital e deste Termo de Referência, do
instrumento contratual e legislação vigente e demais atos regulamentares, e nas instruções que sobre o assunto forem baixadas pela
SECEC.

11.2 Caso não possa cumprir o prazo estabelecido, a contratada deverá informar por escrito à SECEC-RJ antes do encerramento de tal
prazo, cabendo a SECEC definir ou não novo prazo.

11.3 A contratada assumirá a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes da contratação.

11.4 Indicar, no momento na assinatura do contrato, 01 (um) preposto seu para pronto atendimento, através de contato por e-mail, telefone
fixo e celular.

11.5 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SECEC, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da
qualidade dos serviços prestados.

11.6A SECEC se reserva o direito de rejeitar o veículo, se em desacordo com a especificação do Termo de Referência.

11.7 Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do Termo, deverão ser prontamente atendidas pelo contratada, sem ônus
para a SECEC.

11.8 Antes de apresentar a proposta a contratada deverá realizar todos os levantamentos essenciais, de modo a não incorrer em omissões
que importem em eventuais acréscimos de preços, alteração de datas de entrega e apresentação de produtos de qualidade inferior, que
jamais poderão ser alegadas posteriormente, no momento do fornecimento.

12. DO ANEXO A ESTE TERMO

Anexo I: PLANILHA DE CUSTOS
Anexo II: MAPA DE RISCOS

 

 

ANEXO I

PLANILHA A – LOCAÇÃO DE VEÍCULO

MARCA E MODELO DO VEÍCULO: 

HORIZONTE TEMPORAL PARA PREENCHIMENTO: mensal

TEMPO DE CONTRATO: 36 meses

SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA: 90.000km rodados



 

Anexo II
MAPA DE RISCOS

 

Ameaça Efeito Prob. Imp. Ação de
prevenção/contorno. Responsável Prazo

 

Falta de orçamento
da SECEC para realização da
ação.

Ausência de orçamento para
efetivação do serviço.

 

 

0,25

 

 

4,00

 

Negociar com a
Administração da SECEC a
destinação de recursos
orçamentários para a ação.

 

Coordenador de
Logística e Patrimônio

 

Não se
aplica.

Atraso na entrega
dos veículos

não realização das
demandas.

 

0,50

 

2,00

Antecipar a negociação com o

fornecedor para evitar atrasos.

 

Fiscais do Contrato.

No

empenho.

Falta de pessoal para
instrução e acompanhamento
da

ação.

Atraso na ação e
comprometimento na
execução

orçamentária.

 

 

0,25

 

 

3,00

 

Negociar com a administração
a ampliação dos recursos
humanos disponíveis.

 

Coordenador
de Logística e
Patrimônio

 

Não se
aplica.

 

 

Não fornecimento do veículo
(Inexecução contratual).

 

 

 

Inviabilização da ação.

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

5,00

 

 

Aplicar as penalidades
contratuais; Buscar nova
alternativa de contratação;

Fiscais do Contrato;
Gestor do Contrato e
Coordenador de
Logística e Patrimônio

 

 

 

Não se
aplica.

 



Referências:

 

Referencial Prob.

Provavelmente ocorrerá. 0,95                     

Grande chance de

ocorrer.
0,75

Igual chance de ocorrer

ou não.
0,50

Baixa chance de ocorrer. 0,25

Chance remota de

ocorrer.
0,05

 

Grau do impacto Peso Características

Muito Grande 5,0
Inviabilização da ação;

Prejuízos à Instituição / Administração.

Grande 4,0
Atraso significativo da ação; Impacto grave nos objetivos da

ação.

Moderado 3,0
Atraso da ação;

Impacto moderado nos objetivos da ação.

Pequeno 2,0
Impacto leve nos objetivos da

ação, passível de contorno.

Muito

pequeno
1,0

Nenhum impacto significativo à

ação.

 

 

 
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2022
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oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
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