
 

Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 – Distrito Industrial - Uberlândia/MG - CEP 38.402-349 

Fones: (34) 3213-2536 / (34) 99878-2536  

www.cistm.com.br   E-mail: cistm@cistm.com.br    

 

1 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Araguari - Araporã - Cachoeira Dourada - Campina Verde - Canápolis - Capinópolis - Cascalho Rico - Centralina - Douradoquara - Estrela do Sul - Grupiara - Gurinhatã - 
Indianópolis - Ipiaçu – Iraí de Minas - Ituiutaba - Monte Alegre de Minas - Monte Carmelo - Prata - Romaria - Santa Vitória - Tupaciguara 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 

 
O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro (CISTM), 
com endereço à Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, nº 3.180, Distrito Industrial – 
Uberlândia/MG - CEP 38.402-349, no uso de suas atribuições legais previstas estatutariamente, 
torna público que fará realizar, nos termos das disposições contidas na Lei nº 8.666/1993 e 
demais disposições legais correlatas, o presente CHAMAMENTO PÚBLICO, de acordo com as 
regras que seguem: 
 
Anexo I – Modelo do Termo de Compromisso;  
Anexo II – Termo de Referência. 
 
I – DO LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL: 
 
1. Em caso de interesse dos possíveis interessados, a obtenção deste edital estará disponível 
exclusivamente no sítio eletrônico: https://www.cistm.com.br/ . 
 
2. Informações adicionais e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (34) 3213- 2433, 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30 ou pelo e-mail 
licitacao@cistm.com.br. 
 
II – DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
Dia: 12/05/2022 
Hora: 09hs 
Local: Sede do CISTM, situada à Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, nº 3.180, Distrito 
Industrial – Uberlândia/MG. 
 
III – DO OBJETO: 
 
1. O presente Chamamento Público tem por objetivo a seleção de pessoa jurídica para cessão 
GRATUITA de licença de software para a realização de testes pelo CISTM para eventual 
contratação de sistema de gestão de transporte, nos termos do Anexo II.  
 
IV – DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO – ETAPA/DATA: 
 
Etapa 1: Publicação do Edital – 05/05/2022  
Etapa 2: Sessão Pública – 12/05/2022  
Etapa 3: Divulgação do Resultado – 13/05/2022 
 
V – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
 
1. As condições para participação do Chamamento Público estão elencadas no Título VII e no 
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item 7 do Anexo II deste Edital. 
 
2. Todos os custos decorrentes da participação no presente Chamamento Público serão de 
inteira responsabilidade das Instituições participantes. 
 
3. Não poderão participar deste procedimento de seleção as empresas que: 
 

a) estiverem sob a aplicação da penalidade referente ao art. 87, incisos III e IV da Lei n.º 
8.666/93; 
b) estiverem em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; 
c) estiverem na condição de concorrentes, pessoas físicas ou jurídicas em consórcio e que 
forem controladas, coligadas ou subsidiárias entre si; 
d) possuírem em seu quadro societário pessoa detentora de mandato de deputado e/ou 
senador, desde sua diplomação, nos termos da alínea “a” do inciso I do artigo 54 da 
Constituição Federal; 
e) possuírem registro de impedimento de contratação no Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa (CNIA) disponível no portal do 
Conselho Nacional de Justiça ou no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS)/CGU. 

 
4. Também estarão impedidos de participar servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao 
órgão promotor do chamamento, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente 
ou responsável técnico. 
 
5. É vedada, a qualquer pessoa física ou jurídica, representação de mais de uma Instituição no 
procedimento de seleção. 
 
VI – DAS IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO: 
 
1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, devendo apresentar o 
pedido até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão, cabendo à Comissão 
Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação em até 24h (vinte e quatro horas). 
 
2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, a participante que não o fizer até 
o segundo dia útil que anteceder a abertura da sessão, por eventuais falhas ou irregularidades 
que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
3. A impugnação feita tempestivamente pelo participante não o impedirá de participar do 
Chamamento Público até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
4. A impugnação deverá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@cistm.com.br. 
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VII – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO: 
 
1. Poderão participar deste Chamamento Público as empresas que atenderem às exigências 
constantes deste Edital e que apresentarem a documentação abaixo elencada: 
 

a) Contrato social, com objeto social compatível com os serviços em questão; 
b) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal; 
d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 
e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 
2. Na data e horário designados para a abertura da sessão, deverá ser apresentado, pelas 
pessoas interessadas, credenciamento do representante legal da empresa, quando for o caso, 
juntamente com a procuração, para acompanhar os trabalhos. 
 
3. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope opaco e colado, 
contendo em sua parte externa as seguintes informações: 

 
 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro – CISTM 
Edital de Chamamento Público nº 01/2022 
Razão Social:  __________________________________________________ 
Data e horário da abertura: ____/____/2022, às ___h__. 
 

 
4. Os envelopes de habilitação poderão ser enviados via Correios ou entregues na sede do 
CISTM no endereço e até o horário limite estabelecido no preâmbulo deste Edital, de forma que 
o CISTM não se responsabilizará pela perda, extravio, violação, adulteração ou afins da 
documentação enviada pela empresa interessada. 
 
VIII – DA SESSÃO PÚBLICA: 
 
1. A sessão de recebimento e abertura dos envelopes, contendo os documentos elencados no 
Título VII deste edital, será realizada no local, data e horário indicados no Título II e desenvolver-
se-á da seguinte forma: 

 
1.1. Os representantes presentes serão identificados; 
 
1.2. Após identificação dos participantes presentes, a sessão será declarada aberta pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e a partir de então não se admitirá mais 
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes; 
 
1.3. Haverá o recolhimento dos envelopes contendo documentos; 
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1.4. Serão abertos os envelopes recebidos na sessão e os encaminhados via postal para 
conferência e posterior rubrica pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e 
proponentes que estiverem presentes; 
 
1.5. Será feita análise da conformidade com as exigências do Edital; e 
 
1.6. Proceder-se-á à classificação dos proponentes para fins de julgamento, observando-
se as prescrições do Título VII deste edital. 

 
2. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitações e proponentes presentes. 
 
IX – DA SELEÇÃO: 
 
1. O julgamento será realizado pela Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo 
6 do Termo de Referência (Anexo II) deste Edital, conforme os seguintes critérios: 
 
2. Será escolhida a empresa que obtiver a maior pontuação. 
 
X – DO RESULTADO DO JULGAMENTO: 
 
1. O resultado do julgamento será divulgado até o dia 13 de maio de 2022, no sítio eletrônico: 
https://www.cistm.com.br/ . 
 
XI – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 
 
1. Nos termos do art. 109, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, as empresas participantes poderão 
interpor recurso das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da ciência delas. 
 
2. Não caberá recurso administrativo quando a participante, tendo aceito os termos do 
instrumento convocatório, vier, após o julgamento ou decisões que lhe sejam desfavoráveis, 
apontar falhas ou irregularidades que, a seu juízo, o tenham viciado. 
 
3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
4. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente do CISTM, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, mediante encaminhamento ao e-mail licitacao@cistm.com.br . 
 
XII – DA CELEBRAÇAO DO TERMO DE COMPROMISSO: 
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1. Assim que divulgado o resultado do procedimento de seleção, e após vencidos os prazos 
recursais, a empresa vencedora será convocada para cumprimento das exigências pertinentes à 
assinatura do Termo de Compromisso. 
 
2. A convocação de que trata o subitem anterior deverá, obrigatoriamente, ser atendida no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, sob pena de decair do direito à celebração 
do Termo de Compromisso. 
 
3. É facultado ao CISTM, quando o convocado não assinar o Termo no prazo e nas condições 
estabelecidas nos itens 1 e 2, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo ou proceder nova seleção. 
 
XIII – DAS PENALIDADES: 
 
1. À empresa que apresentar documentação falsa exigida para participação neste Chamamento 
Público poderá, garantida a prévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais: 
 

a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e 
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por profissionais designados pelo 
CISTM. 
 
2. O presente procedimento de seleção não acarretará quaisquer ônus para o CISTM. 
 
3. A participação na presente seleção implica a concordância tácita, por parte do interessado, 
com todos os termos e condições do presente Edital e seus respectivos anexos. 
 
 
Uberlândia-MG, 04 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 
Lindomar Amaro Borges 
Presidente do CISTM 
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ANEXO I – TERMO DE COMPROMISSO 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
Pelo presente Termo de Compromisso, a empresa ______________, CNPJ ______________, 

com sede à ______________, neste ato representado por _______________, CPF 

______________, DECLARA estar de acordo com as regras estabelecidas no Termo de 

Referência do Edital de Chamamento Público nº 01/2022 e COMPROMETE-SE em realizar, 

dentro das exigências normativas estabelecidas, a cessão GRATUITA de licença de software 

para a realização de testes pelo CISTM, dispondo-se a cumprir integralmente todas as condições 

de execução e demais exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 

 
 
Local, dia/mês/ano. 
 
 
  

___________________________ 
Representante da Empresa 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
I - DO OBJETO 
 
O objeto do presente Termo de Referência é a seleção de pessoa jurídica para cessão GRATUITA 
de licença de software para a realização de testes pelo CISTM para eventual contratação de 
sistema de gestão de transporte, nas condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público 
nº 01/2022 e neste Termo de Referência. 
 
II – DA JUSTIFICATIVA  
 
A partir da implantação do programa estabelecido pelo Governo do Estado de Minas Gerais, nos 
anos de 2005 a 2009, denominado Sistema Estadual de Transporte em Saúde (Sets), este teve 
como propósito garantir a eficiência das redes de atenção à saúde com a disponibilização de 
veículos e demais equipamentos para que os usuários pudessem ter o acesso facilitado às 
unidades assistenciais de saúde.  
 
Com isso, foi propiciado deslocamento de pacientes usuários do SUS para a realização de seus 
exames e/ou consultas especializadas fora de seu domicilio por meio da instituição de uma ampla 
operação logística de transporte em saúde, integrando os municípios das microrregiões em um 
mesmo planejamento, conferindo uma maior efetividade no transporte de usuários para a 
realização de procedimentos eletivos, propiciando, ainda, economia de escala e maior 
racionalidade administrativa. 
 
Atualmente o CISTM conta com 09 (nove) micro-ônibus e, diante da necessidade de melhoria 
contínua dos serviços que estão sob a responsabilidade do Consórcio, a intenção é buscar junto 
ao mercado soluções, em caráter experimental e de forma gratuita, que permitam avaliar 
possibilidade de otimização da utilização da frota, além da realização de controles diversos sobre 
os veículos e usuários transportados. 
 
A ideia inicial é de que sejam apresentadas soluções tecnológicas que podem ser 
operacionalizadas por meio de smartphones, permitindo uma interação, comunição e integração 
entre a unidade gestora, motoristas dos veículos e usuários do transporte.  
 
O sistema informatizado a ser implantado deverá possibilitar a coleta in loco dos dados das 
viagens, auxiliando no mapeamento das viagens realizadas e primando sempre pelo equilíbrio 
dos fatores tempo, custo e qualidade. 
 
Por fim, é importante destacar que, por se tratar de uma experiência, não resta configurada 
qualquer obrigação por parte do CISTM em contratar a ferramenta escolhida após a expiração 
de sua cessão gratuita e, mais do que isso, caso opte pela contratação definitiva do sistema, 
esse será realizado por meio de processo licitatório pertinente e não será conferida qualquer 
vantagem ou benefício à empresa selecionada para esse período de testes e avaliações. 
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III - DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DA SOLUÇÃO A SER FORNECIDA: 
 
1. A empresa selecionada celebrará Termo de Compromisso (Anexo I) com o CISTM para cessão 
gratuita, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, de sistema informatizado que possibilite o controle do 
transporte utilizado, devendo conter/disponibilizar, no mínimo: 
 
a) Disponibilização de software de gerenciamento com acesso e visualização via web com 
aplicativo mobile para usuários, motoristas e veículos; 
 
b) Possibilidade de cadastramento de veículos, gestores, motoristas e usuários; 
 
c) Fornecer as informações necessárias para cálculo dos custos com o transporte; 
 
d) Sistema com interface e linguagem simples; 
 
e) Atualizar diariamente a base de dados das viagens, contendo, pelo menos, as seguintes 
informações: viagens realizadas, distância percorrida (total em km efetivos e ociosos), percurso 
(latitude, longitude e tempo), pontos de parada da viagem (latitude e longitude) e quantidade de 
usuários transportados; 
 
f) Acesso a informações relativas à quilometragem percorrida, usuários transportados, dentre 
outros; 
 
g) Cadastramento e emissão de identificação por meio de “digitais”; 
 
h) Fornecer previsão de rota a ser realizada pelo veículo, indicando casos de desvio não 
autorizado e autorizado; 
 
i) Possibilitar o controle em tempo real das viagens; 
 
j) Emitir relatórios financeiros integrais e parciais, viabilizando conhecimento preciso de valor 
gasto por usuário, período, esfera e por veículo; 
 
k) Canal aberto de mensagens diretas para usuários, motoristas e gestores; 
 
l) Sistema que possibilite a avaliação do condutor pelos usuários; 
  
m)  Mapa digital com latitude e longitude, devidamente especificados com seus repectivos locais 
de embarque e desembarque, com data e horário devidamente registrados; 
 
n) Emissão de relatórios gerenciais analíticos e sintéticos financeiros, exportados para PDF e 
Excel, pormenorizando todos os custos de cada viagem; 
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o) Sistema mobile deve funcionar em qualquer smartphone em contingência, sem necessidade 
de instalação de módulos periféricos nos veículos; 
 
p) Viabilizar que todos os dados sejam armazenados em nuvem, com segurança e backup, 
garantindo a veracidade das informações, sem possibilidade de violações; 

 
q) Acesso ao sistema através de senha de segurança; 

 
r) Painel de controle de usuários/gestores, com: nome, e-mail, telefone, cidade e estado, 
permitindo o cadastro e emissão de relatório, através de filtros; 

 
s) Cadastro de Prefeituras, com: o nome, CNPJ, e-mail, responsável, telefone, permitindo a 
emissão de relatório, através de filtros; 

 
t) Cadastro de Motoristas, com: nome, e-mail, celular, CPF, senha, CEP, endereço completo, 
CNH, permitindo emissão de relatórios, através de filtros; 

 
u) Cadastro de rotas com visualização do mapa em tempo real; 

 
v) Permitir a visualização das rotas no modo ‘congelado’, bem como visualizar o trajeto da rota, 
com os pontos de entrada dos usuários, bem como a emissão por motorista e município; 

 
w) Relatório de usuários coletados, usuários não coletados e usuários faltantes. 
 
IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO 
 
1. Poderão participar do Chamamento Público as empresas que atenderem às exigências 
constantes deste Termo de Referência e do Título VII deste Edital. 
 
V - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1. Os serviços serão realizados na sede do CISTM e, ainda, caso necessário, de forma remota. 
 
VI - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA EMPRESA REPRESENTANTE 

 
1. Será analisada primeiramente a documentação exigida e serão habilitados aqueles que 
cumprirem as exigências legais presentes nesse Edital. 
 
2. Após a análise da documentação descrita no Título VII deste Edital, as empresas 
comprovadamente habilitadas serão avaliadas sob os quesitos da Tabela 1, pela equipe técnica 
do CISTM. 
 
3. Será selecionada a empresa que obtiver a maior pontuação segundo os critérios constantes a 
seguir: 
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ITEM DESCRIÇÃO 
ATENDIMENTO OBSERVAÇÕES 

DA EQUIPE 
TÉCNICA SIM NÃO 

1 Cadastramento de veículos, gestores, motoristas e usuários    

2 
Fornecer as informações necessárias para cálculo dos custos 
com o transporte 

   

3 Sistema com interface e linguagem simples    

4 

Atualizar diariamente a base de dados das viagens, contendo, 
pelo menos, as seguintes informações: viagens realizadas, 
distância percorrida (total em km efetivos e ociosos), percurso 
(latitude, longitude e tempo), pontos de parada da viagem 
(latitude e longitude) e quantidade de usuários transportados 

   

5 
Acesso a informações relativas à quilometragem percorrida, 
usuários transportados, dentre outros 

   

6 Cadastramento e emissão de identificação por meio de “digitais”    

7 
Fornecer previsão de rota a ser realizada pelo veículo, indicando 
casos de desvio não autorizado e autorizado 

   

8 Possibilitar o controle em tempo real das viagens    

9 
Emitir relatórios financeiros integrais e parciais, viabilizando 
conhecimento preciso de valor gasto por usuário, período, 
esfera e por veículo 

   

10 
Canal aberto de mensagens diretas para usuários, motoristas e 
gestores 

   

11 Sistema que possibilite a avaliação do condutor pelos usuários    

12 
 Mapa digital com latitude e longitude, devidamente 
especificados com seus respectivos locais de embarque e 
desembarque, com data e horário devidamente registrados 

   

13 
Emissão de relatórios gerenciais analíticos e sintéticos 
financeiros, exportados para PDF e Excel, pormenorizando 
todos os custos de cada viagem 

   

14 
Sistema mobile deve funcionar em qualquer smartphone em 
contingência, sem necessidade de instalação de módulos 
periféricos nos veículos 

   

15 
Viabilizar que todos os dados sejam armazenados em nuvem, 
com segurança e backup, garantindo a veracidade das 
informações, sem possibilidade de violações 

   

16 Acesso ao sistema através de senha de segurança    

17 
Painel de controle de usuários/gestores, com: nome, e-mail, 
telefone, cidade e estado, permitindo o cadastro e emissão de 
relatório, através de filtros 

   

18 
Cadastro de Prefeituras, com: o nome, CNPJ, e-mail, 
responsável, telefone, permitindo a emissão de relatório, através 
de filtros 

   

19 
Cadastro de Motoristas, com: nome, e-mail, celular, CPF, senha, 
CEP, endereço completo, CNH, permitindo emissão de 
relatórios, através de filtros 

   

20 Cadastro de rotas com visualização do mapa em tempo real    
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21 
Permitir a visualização das rotas no modo ‘congelado’, bem 
como visualizar o trajeto da rota, com os pontos de entrada dos 
usuários, bem como a emissão por motorista e município 

   

22 
Relatório de usuários coletados, usuários não coletados e 
usuários faltantes 

   

23 
Disponibilização de software de gerenciamento com acesso e 
visualização via web com aplicativo mobile para usuários, 
motoristas e veículos 

   

TOTAL DE REQUISITOS ATENDIDOS INTEGRALMENTE   

 
4. A apresentação pelas empresas da solução pretendida será realizada logo após a análise de 
documentação de habilitação ou em data posterior a ser designada pelo CISTM. 
 
5. Caso necessário e em sede de diligência, a empresa deverá disponibilizar todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos documentos e demais dados 
apresentados. 
 
6. Será declarada vencedora a empresa que atender integralmente a todos os requisitos de 
habilitação exigidos e obter a maior pontuação conforme disposições na Tabela aqui 
apresentada. 
 
7. Em caso de empate, serão observadas as disposições do § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, 
e, persistindo o empate, será realizado sorteio. 
 
VII - DA REMUNERAÇÃO 

 
1. A cessão da licença do software e demais disposições previstas neste Termo de Referência e 
no edital dar-se-á de forma gratuita, sem a incidência de qualquer espécie de ônus para o CISTM 
durante o prazo estabelecido para a execução dos serviços. 
 
2. As despesas com deslocamentos; treinamento de gestores, motoristas e usuários; 
hospedagem; alimentação; fretes; e demais despesas diretas e indiretas serão integralmente 
custeadas pela empresa vencedora. 
 
VIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
1. A empresa vencedora poderá sofrer suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o CISTM por prazo não superior a 2 (dois) anos, garantido o direito 
à ampla defesa e ao contraditório, observando-se os demais dispositivos da Lei n. 8.666/1993, 
nas seguintes situações: 
 
a) Não assinar o Termo de Compromisso no prazo de 5 (cinco) dias úteis após  regular 
convocação pelo CISTM; 
 
b) Recusar-se a entregar, retardar ou deixar de executar o objeto; 
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c) Comportar-se de modo inidôneo; 
 
d) Substituir os profissionais apresentados para a condução do projeto por outros de qualificação 
inferior; 
 
e) Reprodução, divulgação ou uso, em benefício próprio ou de terceiros, de qualquer informação 
de que seus empregados tenham tido conhecimento, em razão da execução do objeto deste 
edital, sem consentimento prévio do CISTM; 
 
f) Omissão de informações ou prestação de informações inverídicas. 
 
2. Nos demais casos serão observadas as disposições da Lei n. 8.666/1993 e demais 
disposições legais correlatas em vigor. 
 
IX - DAS OBRIGAÇÕES DA PARTICIPANTE SELECIONADA 

 
1. Cumprir todas as obrigações que constam neste Termo de Referência, responsabilizando-se 
pelos riscos e pelas despesas decorrentes da execução do objeto em acordo com normas 
técnicas vigentes e, ainda: 
 
a) Atender prontamente qualquer exigência do CISTM inerente a este Termo de Referência; 
 
b) Realizar os treinamentos e capacitações necessárias para gestores, motoristas e usuários, de 
forma que as datas e a carga horária serão definidas em comum acordo entre as partes;  
 
c) Manter, durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e de 
qualificação exigidas neste processo de seleção, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
d) Responsabilizar-se pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo de seleção; 
 
e) Ser representada, durante a execução do objeto, por responsável técnico indicado; 
 
f) Responsabilizar-se integralmente pela observância da legislação trabalhista, relativos à 
segurança e higiene do trabalho, bem como a legislação correlata em vigor a ser exigida; 
 
g) Responsabilizar-se pela segurança de seus empregados e agentes ao longo de todo o prazo 
de execução dos serviços, desonerando o CISTM de toda e qualquer responsabilidade, 
relativamente às inspeções, medições e coletas de dados, tais como morte, lesão corporal ou 
danos materiais, bem como quaisquer perdas, danos, custos e despesas incorridos em função 
da referida inspeção; 
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h) Responsabilizar-se pela guarda e manuseio de seus equipamentos; 
 

i) Substituir, por exigência do CISTM, desde que justificado, todo empregado que evidencie 
incapacidade técnica para execução dos serviços ou comportamento inadequado; 
 
j) Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão do CISTM quando da inspeção dos serviços, 
devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

 
k) Comunicar ao CISTM a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir 
a execução dos serviços, indicando medidas para corrigir a situação.  
 
2. O CISTM deverá prever, para os acessos aos locais de serviços, boas condições de tráfego e 
segurança satisfatória. 
 
X - DAS OBRIGAÇÕES DO CISTM 

 
1. O CISTM deverá proporcionar à empresa vencedora todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações, além de: 
 
a) Prestar aos representantes da empresa vencedora as informações e os esclarecimentos 
necessários à execução dos serviços, desde que estejam disponíveis; 
 
b) Disponibilizar o espaço e toda infraestrutura necessária para a realização dos treinamentos e 
demais atividades inerentes aos serviços; 
 
c) Receber o serviço conforme os prazos e as condições definidos neste Termo de Referência e 
no Edital de Chamamento Público; 
 
d) Verificar a conformidade dos serviços prestados, de acordo com as especificações constantes 
neste Termo de Referência; 
 
e) Comunicar à empresa vencedora, por escrito, sobre imperfeições, irregularidades ou falhas 
verificadas nos serviços prestados, a fim de que sejam corrigidas e reparadas; 
 
f) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações pela empresa vencedora, através de 
fiscalização designada para este fim; 
 
g) Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 
 
XI - DA FISCALIZAÇÃO 

 
1. A fim de acompanhar e fiscalizar os serviços, o CISTM designará funcionários responsáveis 
pela fiscalização dos serviços. 
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2. A existência e a atuação da fiscalização não eximem a empresa vencedora da 
responsabilidade única, integral e exclusiva quanto à execução dos serviços e às suas 
implicações próximas ou remotas, sempre de acordo com o Termo de Referência e as 
disposições do Edital e as demais leis ou regulamentos vigentes. 
 
3. A empresa vencedora deverá prezar pela qualidade na execução de todos os serviços. 
 
4. Fica assegurado ao CISTM o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela 
empresa vencedora, com livre acesso aos locais em que estes serão executados para a 
obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos. 
 
5. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a empresa vencedora de 
integral responsabilidade pela execução dos serviços. 
 
XII - PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 

 
1. O prazo para execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados após a expedição 
de Ordem de Serviços. 
 
2. O Termo de Compromisso (Anexo I ) terá validade de 120 (cento e vinte) dias, contados 
de sua assinatura. 
 
XIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1. Todos os materiais e mão de obra serão fornecidos pela empresa vencedora, responsável pela 
execução dos serviços. 
 
2. Se julgar necessário, o CISTM poderá solicitar à empresa vencedora a apresentação de 
documentos ou informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais. 
 
3. A empresa contratada deverá designar preposto para mantê-lo no local durante o período de 
execução dos serviços, em até 2 (dois) dias úteis antes da data indicada na Ordem de Serviços. 
 
 


