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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Av. Prudente de Morais, 2410, - Bairro Barro Vermelho, Natal/RN, CEP 59022-545
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.cbm.rn.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº 08810040.002255/2022-68
1.

DO OBJETIVO

1.1.
Este Termo de Referência tem por objetivo a realização de dispensa de licitação, lastreada pelo Art.75, II da Lei
14.133/21. para contratação de empresa especializada em locação de veículos, no seguimento de transporte rodoviário para
os militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, que participarão do desfile cívico do dia 07 de
setembro de 2022.
2.

DAS JUSTIFICATIVAS

2.1.

DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.1.
Justifica-se a viabilidade deste Processo Licitatório pelos princípios que regem a Lei de Licitações e Contratos e a
Constituição Federal, bem como todas as legislações correlatas;
2.1.2.
Para chegar aos quantitativos constantes dos autos, que ao final representam as necessidades globais foi
verificado as necessidades de consumo, conforme Parte Genérica nº 187/2022/CBM - DLOF - CLOG/CBM - CMDO
GERAL/CBM (15746720).
2.1.3.
A dispensa de licitação vem para sanar a necessidade de transportar os militares que participarão do Desfile
Cívico em alusão ao dia da Independência do Brasil representando o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte CBMRN.
2.1.4.
O Desfile Cívico é um ato de tradução do Civismo e do culto das tradições históricas, um dos valores presentes
no Estatuto dos Policiais Militares do Rio Grande do Norte (Lei Complementar Estadual nº 4.630, de 16 de dezembro de 1976)
ao qual o CBMRN também é inserido. Vejamos:
Art. 26 - São manifestações essenciais do valor policial-militar:
I - O sentimento de servir a comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial-militar e pelo
integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida.
II - O civismo e o culto das tradições históricas.
III - A fé na elevada missão da Polícia Militar.
IV - O espírito de corpo do policial-militar pela organização em que serve.
V - O amor à profissão policial-militar e o entusiasmo com que é exercida.

2.1.5.
Nesse sentido, visando a efetividade do serviço a ser prestado à comunidade, faz-se necessário garantir a
locomoção dos militares ao local de início da execução do supracitado desfile por meio de transporte coletivo.
2.2.

PARA A CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO COMUM

2.3.
O objeto desta dispensa de licitação configura-se entre o rol de bens e serviços comuns, cujos padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo termo de referência, por meio de especificações usuais do
mercado.
2.4.

DA NÃO NECESSIDADE DA EXIGÊNCIA DA GARANTIA DO CONTRATO

2.5.

Não haverá exigência de garantia contratual da execução visando:

2.5.1.
A economicidade posto que não haverá a onerosidade imposta pela exigência de garantia o que elevaria o valor
das propostas dos licitantes;
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2.5.2.
A competitividade posto que a exigência de garantia trás onerosidade aos licitantes podendo limitar o universo
de interessados.

2.6.

PARA A NÃO PERMISSIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADES EM CONSÓRCIO

2.6.1.
Não será permitida a participação de empresas consorciadas, pois não há complexidade para prestação do
serviço em tela sendo que este é prestado por empresas sem necessidade de junção em consórcios.
2.7.

PARA A NÃO DA SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DO OBJETO

2.7.1.
Não será permitida a subcontratação parcial do objeto, pois não há necessidade de particionar a prestação do
serviço deste Termo de Referência em uma ou mais empresas sendo que o referido objeto é prestado por empresas
comumente no mercado.
2.8.
DA UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E ÀS
COOPERATIVAS
2.8.1.
Será assegurada nesta Dispensa de licitação, a preferência de contratação para as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 675.
3.

DO OBJETO

3.1.
Contratação de serviço de transporte coletivo por meio de ônibus para os militares do Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande do Norte.
3.1.1.
O transporte dos militares deverá ser feito em 8 (oito) ônibus distintos, que comportem o deslocamento de 414
(quatrocentos e quatorze) militares.
3.1.2.
trajeto.

O veículo de transporte deverá possuir aparelho de ar condicionado, que deverá funcionar durante todo o

3.1.3.

Outrossim, deverá também possuir poltronas amplamente íntegras e interior higienizado.

3.2.

DA EXECUÇÃO

3.2.1.

A execução do objeto será realizada imprescindivelmente das 06:00h às 14:00h do dia 07 de setembro de 2022.

3.2.1.1.
Os ônibus empregados na execução do serviço deverão estar estacionados no Quartel do Comando-Geral do
CBMRN, localizado à Av. Prudente de Morais, 2410 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59022-545, às 06:00h do dia 07 de setembro de
2022, onde o embarque dos militares ocorrerá até às 06:30.
3.2.2.
Não há possibilidade de qualquer prorrogação na execução, uma vez que a motivação da contratação se dá em
razão do desfile militar que ocorre no dia e horário descritos no subitem 3.2.1.
3.3.

DA GARANTIA DO OBJETO

3.3.1.

Não será exigida garantia do objeto desta dispensa de licitação.

3.4.

DO RECEBIMENTO

3.4.1.

Recebimento definitivo

3.4.1.1.
A contratada disponibilizar os ônibus com motorista no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do RN, situado na Avenida Prudente de Moraes, Nº 2410 - Bairro Barro Vermelho - Natal-RN - CEP: 59022-545, no
horário das 06:00h às 14:00h do dia 07/09/2022 para o transporte do efetivo da Corporação até o local de concentração para
o evento em epígrafe e posterior retorno após o seu término ao CBMRN.
4.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE RECURSOS E DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

4.1.
A dotação orçamentária e a fonte de recursos serão informadas pelo Centro de Administração Financeira e
Orçamentária - CAFO/DLOF do CBMRN.
5.

DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1.
A respeito da qualificação técnica será observado no mercado sociedade prestadora de serviço com
experiência na área de transporte devendo comprovar ser credenciada pelo orgão regularizador conforme preconiza a
legislação vigente
6.

DAS EXIGÊNCIAS CONDICIONANTES PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

6.1.
No ato de assinatura do contrato a CONTRATADA deverá manter todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Termo de Referência.
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DO PRAZO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

7.1.
A empresa vencedora será convocada para a assinatura do termo de contrato após a data de publicação da
homologação do certame.
8.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1.

Estar em dia com suas obrigações fiscais junto à Administração Pública.

8.2.
Cumprir com a proposta ofertada à contratante (Manter o valor da proposta para fins de liquidação da despesa,
ainda que se considere as variações de preço de mercado, ou fatores omissos a este Termo de Referência).
8.3.

Realizar a execução total do objeto descrito neste termo, e emitir a nota fiscal para o devido pagamento;

8.4.
Designar colaborador (motorista ou auxiliar de viagem) para manter a plena comunicação com o fiscal de
contrato, durante a execução do objeto, afim de evitar intercorrências ou atrasos, ou ainda, comunicação falha;
8.5.
Responsabilizar-se pelos danos que porventura possam ocorrer contra a segurança dos usuários do serviço
contratado, ou a terceiros, no tocante à legislação de trânsito vigente;
8.6.
Prestar as devidas informações requeridas pelo contratante (fiscal de contrato), com urbanidade e precisão,
durante a execução do serviço contratado;
8.7.
Substituir imediatamente, o veículo que porventura, possa sofrer falha no funcionamento, ou providenciar o
mais rápido, solução para eventuais falhas de quaisquer natureza durante o traslado.

9.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1.

Nomear um militar pertencente ao CBMRN , para exercer a função de fiscal de contrato.

9.2.

Esclarecer, orientar e fiscalizar o desenvolvimento da execução do objeto de contratação previsto neste termo.

9.3.

Pagar à contratada, pela total execução do objeto, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

10.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1.
Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas
observadas.
10.2.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas.
10.3.

Caberá ao Fiscal de Contrato:

10.3.1.
Assegurar-se de que a contratação a ser celebrada atende aos interesses, sobretudo quanto as condições
fixadas no termo de referência, informando a CGEC/DLOF de eventuais probelmas na execução do contrato.
11.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1.
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Logo
após o atesto de prestação do serviço, a documentação será enviada ao Centro de Administração Financeira e Orçamentária
(CAFO) para que se proceda ao pagamento, por meio de depósito na conta-corrente da futura Contratada, através de ordem
bancária, mediante apresentação de Nota Fiscal/ Fatura.
11.2.
Para execução do pagamento de que trata este item, a futura Contratada deverá fazer constar da Nota
Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome do Corpo de Bombeiros Militar do Rio
Grande do Norte, CNPJ n.º 04.994.771/0001-00, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva
Agência em que deverá ser efetivado o crédito.
11.3.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal
apresentada.
11.4.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a futura 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 o órgão requisitante.
11.5.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
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11.6.
Ao CBMRN reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos forem entregues em desacordo com
as especificações constantes no Termo de Referência.
11.7.
Nenhum pagamento será efetuado à futura Contratada, enquanto pendente de liquidação ou qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
11.8.

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

11.8.1.

Certificado de Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido pela Receita Federal;

11.8.2.

Certidão Negativa de Débito – CND, fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS;

11.8.3.

Certificado de Regularidade de Situação – CRS, relativo ao FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;

11.8.4.

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

11.8.5.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho;

11.8.6.
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais e à Dívida Ativa do Estado do Rio Grande
do Norte, expedida pela Secretaria Estadual de Tributação;
11.9.
Para as empresas sediadas nos demais Estados da federação, além das supracitadas certidões deverá ainda
apresentar Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais e à Dívida Ativa do Estado, do seu Estado sede;
11.10.
Para prestação de serviços a contratada deverá apresentar a Certidão Negativa de Tributos do Município, do seu
município sede.
11.11.
Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, ou dos documentos exigidos como condição
para pagamento por parte da futura Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação
do CBMRN.

12.

DAS SANÇÕES

12.1.
A inexecução parcial ou total do objeto , ensejar o retardamento da execução do objeto, fraudar na execução da
Autorização de Compra ou Termo de Referência, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal, não manter ou honrar
a proposta e a prática dos atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA,
relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas no Decreto n.º
10.520/2002, na Lei n.º 14.133/21 e no contrato, observados o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:
12.2.

Advertência;

12.3.

Multa;

12.4.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

12.5.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.6.
As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente a de multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às
hipóteses de aplicação, quantum e consequências.
12.7.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 17.1 ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.8.
Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Termo de Contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
12.9.
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada
de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.10.
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;
12.11.
Impedimento de licitar e contratar com o Estado com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo
de até cinco anos;
12.12.
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;
12.13.
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 14.133, de 2021, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.14.
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.
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12.15.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.

DO REAJUSTE

13.1.

Os preços são fixos e irreajustáveis

14.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1.
A vigência e eficácia contratual dar-se-ão a partir da assinatura do contrato pela contratada e findará no 30º
(trigésimo) dia após o atesto definitivo da prestação do serviço pela contratante.
15.

VALOR REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

15.1.
O valor para a presente contratação será obtido mediante pesquisa mercadológica que adotará o menor valor
ofertado pelo mercado.
16.

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

16.1.
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.

17.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

17.1.
Este Termo de Referência é elemento integrante e vincula-se ao processo, estando o mesmo, elaborado com
base no que rege a Lei 14.133/21, sendo este, dentro do princípio da probidade administrativa (veracidade do objeto), um
documento sujeito a aprovação pela autoridade.
17.2.
O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pelo Presidente da CPIPC e pela autoridade
responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro no Decreto nº 10.024/2019 e art. 15 da IN nº
02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.
DA APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
Aprovo o presente Termo de Referência, de acordo com o art. 28 do Decreto Estadual nº 20.103/2007.
LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CEL QOCBM
Comandante-Geral do CBMRN
Ordenador de Despesa
ROBERTO NUNES DE MORAIS - 2º TEN QOABM
Chefe do Centro de Planejamento e Instrução
Processual de Contratações
(assinado eletronicamente)
MISAEL PEREIRA DE ANDRADE SILVA - SD QPBM
Membro do Centro de Planejamento e
Instrução Processual de Contratações
Documento assinado eletronicamente por ROBERTO NUNES DE MORAIS, 2° Tenente QOACBM, em 22/08/2022, às 09:00,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por MISAEL PEREIRA DE ANDRADE SILVA, Soldado QPBM, em 22/08/2022, às 09:01,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR, Coronel QOCBM, em 25/08/2022, às 15:55,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15779959 e o código CRC
17D3249E.

Referência: Processo nº 08810040.002255/2022-68

SEI nº 15779959
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