
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO  

 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

inspeção de segurança veicular em toda a frota de ônibus do Consórcio 

Guaicurus, atual responsável pela operação do Sistema Municipal de 

Transporte Coletivo Urbano do Município de Campo Grande – MS.  

2 – JUSTIFICATIVA  

 

2.1. De acordo com artigo 22, inciso XI e artigo 175, incisos I, III e IV da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; de acordo com o 

artigo 6º, § 1º e § 2º e o artigo 7º, inciso I da Lei nº 8.987/1995; de acordo com 

o artigo 3º, o artigo 4º, inciso II e o artigo 12 da Lei municipal nº 4.423/2006; de 

acordo com o artigo 105, incisos II e V, § 1º, § 2º e § 3º da Lei nº 9.503/1997; 

de acordo com o artigo 2º, artigo 7º, §1º e §2º, o artigo 8º, incisos III, VIII, IX e 

X, § 3º, inciso II, o artigo 9º, inciso III, o artigo 10º, inciso I, o artigo 14, incisos I, 

II, IV, V e VI da Lei municipal nº 4.584/2007; de acordo com o artigo 1º, 

parágrafo único, o artigo 2º, parágrafo único, o artigo 3º, o artigo 6º, incisos II, 

VIII, letras “a” e “b”, IX, letras “b”, “e” e “f”, X, XIV e XV, o artigo 7º, incisos I, II e 

III, § 1º, § 2º, incisos I, II, III e IV, § 3º, § 4º, § 5º, § 6º, § 7º e § 9º da Lei nº 

8.666/1993. 

2.2. Mediante a CONCESSÃO da prestação do serviço de transporte 

coletivo urbano de passageiros, realizada através do Contrato de Concessão nº 

330 de 25 de outubro de 2012, firmado entre a Prefeitura Municipal de Campo 

Grande-MS (PMCG) e o Consórcio Guaicurus.   

2.3. Diante do que determina o Contrato de Concessão nº 330 de 25 de 

outubro de 2012, firmado entre o município de Campo Grande-MS e a 

Concessionária, descritas nas seguintes cláusulas:  

 



 

 

“CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

7.1. Define-se serviço adequado aquele que 

satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação 

e modicidade da tarifa, de acordo com as condições, critérios, 

parâmetros, metas e tarifas constantes da legislação vigente e 

do processo licitatório homologado. 

7.2. Para fins previstos no parágrafo anterior, 

considera-se: 

7.2.1. Regularidade: a prestação dos serviços nas 

condições estabelecidas no EDITAL, neste CONTRATO e nas 

normas técnicas aplicáveis. 

7.2.4. Segurança: a realização de toda prestação dos 

serviços tendo como meta em sua consecução a presteza com 

eficiência, não pondo em risco os empregados, a população, 

mantendo-se o sistema sempre em condições de 

operacionalidade e de confiabilidade, evitando-se correr riscos 

desnecessários que venham a prejudicar a população como 

um todo ou apenas uma parte dela. 

(...) 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO 

DE CONTAS: 

10.1. O PODER CONCEDENTE, a INSTÂNCIA 

MUNICIPAL DE REGULAÇÃO e o ÓRGÃO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE E TRÂNSITO deverão regular e fiscalizar os 

serviços concedidos assegurando o fiel e integral cumprimento 

de todas as obrigações previstas neste CONTRATO, cada qual 

em sua esfera de atuação. 

(...) 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS, 

GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

12.1 São direitos e obrigações do PODER 

CONCEDENTE, da INSTÂNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO 

e do ÓRGÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO: 



 

 

(...) 

II - Regulamentar o serviço concedido e fiscalizar 

permanentemente a sua prestação; 

(...) 

VI - Fiscalizar a manutenção e conservação do SMTC; 

(...) 

IX - Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, 

apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que 

serão cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências 

tomadas; 

X - Estimular o aumento de qualidade, a produtividade 

dos serviços, a preservação e conservação do meio ambiente; 

(...) 

12.2. São direitos e obrigações da 

CONCESSIONÁRIA: 

(...) 

II - Prestar serviço adequado, na forma prevista neste 

CONTRATO, segundo normas técnicas e legais vigentes e 

aplicáveis; 

(...) 

X - Se responsabilizar por danos a terceiros decorrentes 

do serviço, objeto deste CONTRATO DE CONCESSÃO; 

(...) 

XIII - Executar todos os serviços e atividades inerentes à 

CONCESSÃO, atendendo rigorosamente os princípios de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia e modicidade das tarifas, inerentes aos 

serviços públicos, nos termos da legislação vigente e nos 

regulamentos próprios dos órgãos municipais responsáveis 

pela administração, fiscalização e regulação dos serviços, 

objeto deste CONTRATO DE CONCESSÃO; 

(...) 



 

 

XVII - Zelar pela proteção dos recursos naturais e do 

ecossistema, respondendo pela obtenção das eventuais 

licenças exigidas pelos órgãos ambientais; 

(...) 

XXIII - Responder pelo integral cumprimento das 

regulamentações vigentes no País, em especial quanto às 

obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, 

securitárias, fiscais, comerciais, civis, ambientais e criminais, 

relacionadas direta ou indiretamente aos serviços ora 

concedidos; 

(...) 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS: 

13.1. Sem prejuízo do disposto na Lei 8.078 de 

11/9/90, na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e na Lei 8.987 

de 13 de fevereiro de 1995, são direitos e deveres dos usuários 

do Sistema Municipal de Transporte Coletivo: 

I - Receber o serviço adequado;” 

2.4. Diante da obrigação do PODER CONCEDENTE de verificar e 

fiscalizar se os veículos do Consórcio Guaicurus estão em perfeitas condições 

de uso e segurança. 

2.5. A prestação do serviço de inspeção de segurança veicular tem como 

meta assegurar a presteza do serviço de transporte coletivo urbano do 

município de Campo Grande – MS com eficiência e segurança, não pondo em 

risco os empregados, a população, mantendo o sistema sempre em condições 

de operacionalidade e de confiabilidade, evitando-se correr riscos 

desnecessários que venham a prejudicar a população como um todo ou 

apenas uma parte dela. Ademais, devido às características apresentadas pelo 

serviço de inspeção de segurança veicular ser regulado por normas técnicas 

criadas por órgãos especializados e necessitar de mão-de-obra, máquinas e 

equipamentos específicos, dos quais a Prefeitura Municipal de Campo Grande 

– MS não disponibiliza, faz-se necessária a contratação de empresa 



 

 

especializada em inspeção de segurança veicular. Portanto, de acordo com o 

Art. 15 da IN SEGES/MPDG Nº 05/2017 a prestação do serviço deverá ser 

continuada. 

2.6. Conforme disposto no Art. 14 da IN SEGES/MPDG Nº 05/2017, o 

serviço de inspeção veicular será considerado como um serviço comum de 

engenharia.  

3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

3.1. O serviço abrangido é o de inspeção de segurança veicular e deverá 

ser realizado conforme as normas da ABNT NBR 14040:2017 e ABNT NBR 

14022:2011, e demais atos normativos do Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN), do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Instituto de Metrologia 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO), do Conselho Nacional de Metrologia 

Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Na ausência de norma que abranja 

determinado(s) item(ns) de inspeção, poderá ser usado, subsidiariamente, atos 

normativos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 

permanecendo a ausência poderá ser estabelecidos critérios pela 

CONTRATANTE mediante ciência da CONTRATADA. 

3.2. Em atendimento as Leis nº 10.048 de 08 de novembro de 2000, nº 

10.098 de 18 de dezembro de 2000 e Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 

2004, bem como demais normas referentes ao assunto da promoção da 

ACESSIBILIDADE a pessoas portadoras de necessidades especiais ou 

possuidoras de mobilidade reduzida, o quesito ACESSIBILIDADE fará parte da 

inspeção de segurança veicular e ocorrerá conforme critérios estabelecidos 

pela ABNT NBR 14022:2011, bem como pelos atos normativos do Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN), do Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do 



 

 

Instituto de Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO), do Conselho 

Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

3.3. Entre os itens obrigatórios de inspeção de segurança veicular que 

deveram ser inspecionados e em conformidade com as normas ABNT NBR 

14040:2017 e ABNT NBR 14022:2011, e demais atos normativos do 

CONTRAN, DENATRAN, ABNT, INMETRO, CONMETRO, IBAMA e CONAMA, 

estão:  

3.3.1 CONFORMIDADE CADASTRAL   

3.3.1.1 Verificar as informações constantes no CRLV quanto a: 

 Marca (fabricante), ano de fabricação, modelo e 

versão do veículo; 

 Número de identificação do veículo (VIN); 

 Cor predominante do veículo; 

 Placas: caracteres, legibilidade, fixação e existência 

e fixação do lacre; 

 Tipo(s) de combustível(eis); 

 Anotações obrigatórias no campo “observações”. 

3.3.1.2 Verificar se o veículo foi submetido a modificações que 

tenham alterado suas características originais, sem a devida autorização legal. 

3.3.2 EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS  

  Para-choques: verificar dimensões, cor (quando aplicável), 

fixação, corrosão, deformações e saliências cortantes. 

  Espelhos retrovisores: verificar o estado de conservação, 

fixação e ajuste. 



 

 

  Limpador e lavador de para-brisa: verificar estado geral, 

fixação, deformações, conformidade dos limpadores/lavadores com 

o fabricante do veículo e funcionamento. 

  Para-sol: verificar regulagem e fixação. 

  Velocímetro: verificar existência, integridade aparente e 

funcionamento. A verificação do funcionamento é facultativa, a 

critério do poder concedente. 

  Buzina: verificar funcionamento. 

  Cintos de segurança: verificar conformidade, estado geral, 

fixação, quantidade dos cintos e funcionamento dos fechos. 

  Extintor de incêndio (quando aplicável): verificar estado 

geral, conformidade, fixação, localização, capacidade e pressão 

interna. 

  Triângulo de segurança: verificar estado geral. 

  Ferramentas: verificar conservação 

  Estepe: verificar conformidade, estado geral e fixação. 

  Tacógrafo (quando aplicável): verificar estado geral e 

lacre. 

  Cinto de segurança da árvore de transmissão (quando 

aplicável): verificar estado geral e fixação. 

  Lacres da bomba injetora (motores diesel): verificar 

existência ou adulteração. 

  Detector de radar: verificar existência. 

  Rodas fora do limite: verificar existência de rodas que se 

sobressaiam à carroçaria. 

  Tanque suplementar não regulamentado: verificar 

existência. 

  Farol traseiro: verificar existência. Existência permitida 

apenas quando seu acionamento ocorrer em situações operacionais 

que não conflitem com legislação pertinente. 



 

 

  Luzes intermitentes de sinalização de veículo de socorro: 

verificar existência, fixação e cores. 

3.3.3. SINALIZAÇÃO  

  Lanternas indicadoras de direção: verificar estado de 

conservação, posicionamento, funcionamento e cor da luz emitida. 

  Lanternas indicadoras de posição: verificar estado de 

conservação, posicionamento, funcionamento e cor da luz emitida. 

  Lanternas de freio: verificar estado de conservação, 

posicionamento, funcionamento e cor da luz emitida. 

  Lanternas de freio elevada (quando existente): em caso de 

sua existência, verificar estado geral de conservação, 

posicionamento, funcionamento e cor da luz emitida.  

  Lanternas de marcha a ré: verificar estado geral de 

conservação, posicionamento, funcionamento e cor da luz emitida. 

  Lanternas delimitadoras (quando obrigatórias): verificar 

estado geral de conservação, posicionamento, funcionamento e cor da luz 

emitida. 

  Lanternas delimitadoras laterais (quando obrigatórias): 

verificar estado geral de conservação, posicionamento, funcionamento e 

cor da luz emitida. 

  Lanternas intermitentes de advertência (quando 

obrigatórias: verificar o funcionamento. 

  Retrorrefletores: verificar estado geral de conservação, 

posicionamento e cor da luz refletida. 

  Películas retrorrefletivas (quando obrigatórias): verificar 

estado de conservação, posicionamento, quantidade, cores e se as 

gravações contidas nas películas estão de acordo com a legislação 

vigente. 

 

 



 

 

3.3.4. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  

  Faróis principais: realizar inspeção visual para verificar 

estado de conservação, posicionamento, funcionamento, cor da luz 

emitida e comutação elétrica, além disso, deverá ser realizada 

inspeção instrumentalizada conforme indicações da ABNT NBR 

14040:2017. 

  Faróis de neblina (quando existentes): verificar estado de 

conservação, posicionamento, funcionamento, regulagem e cor da 

luz emitida. O funcionamento deve ser independente dos faróis de 

luz alta e baixa. 

  Faróis de longo alcance (quando existentes): verificar o 

estado de conservação, funcionamento e cor da luz emitida. O 

funcionamento somente deve ser possível com os faróis de luz alta 

ligados. 

  Lanterna de iluminação da placa traseira: verificar o estado 

de conservação, posicionamento, funcionamento e cor da luz 

emitida. Esta lanterna deve acender simultaneamente às lanternas 

indicadoras de posição. 

3.3.5. SISTEMA DE FREIO  

3.3.5.1 Freios de Serviço 

 Eixo(s) dianteiro(s): conduzir o veículo posicionando 

as rodas dianteiras sobre os rolos do frenômetro e acioná-lo. Em 

seguida, o condutor deve pressionar gradualmente o pedal de freio, 

com o motor ligado, até ocorrer deslizamento dos pneus sobre os 

rolos ou ser atingida a máxima força. No decorrer deste 

procedimento, são registradas as forças indicadas no frenômetro 

para cada uma das rodas do eixo dianteiro e, em função destas, 

obtêm-se os valores de eficiência por roda e o desequilíbrio, 

conforme as equações presentes na ABNT NBR 14040:2017.  



 

 

 Eixo(s) traseiro(s): conduzir o veículo posicionando 

as rodas do respectivo eixo nos rolos do frenômetro e repetir as 

operações realizadas para o eixo dianteiro. Uma vez tendo-se 

ensaiado todos os eixos do veículo e, consequentemente, tendo-se 

obtido os valores da máxima força de frenagem de todas as rodas, a 

eficiência total de frenagem deve ser obtida conforme ABNT NBR 

14040:2017. 

3.3.5.2 Freios de Estacionamento 

 Freios de estacionamento de veículos em geral: 

Com as rodas de cada eixo onde atua o freio de estacionamento 

posicionadas sobre os rolos do frenômetro, o condutor do veículo 

deve acionar gradualmente o freio de estacionamento até ocorrer o 

deslizamento dos pneus sobre os rolos ou ser atingida a força 

máxima. Com os valores obtidos, calcula-se a eficiência total de 

frenagem do freio de estacionamento, conforme ABNT NBR 

14040:2017.  

 Comandos: verificar o curso da alavanca do freio de 

estacionamento (quando existente na configuração original) e do 

pedal do freio, folgas, tempo de retorno do pedal, permanência do 

pedal na posição após acionado, fixação, travas, cabos e outros 

eventuais comandos existentes. 

3.3.5.3 Servofreio: verificar o estado geral e o funcionamento. 

3.3.5.4 Reservatório do fluido de freio (quando existente): verificar o 

nível do fluido de freio, fixação, estanqueidade e conservação do reservatório e 

condições da tampa. 

3.3.5.5 Reservatório(s) de ar/vácuo: Verificar o estado geral e a 

fixação no veículo. Nos veículos dotados de sistema de freio pneumático, 

verificar o tempo de enchimento do reservatório principal. Com o motor do 

veículo desligado, descarregar parcialmente a pressão do circuito de freios por 



 

 

meio de alguns acionamentos do pedal de freio e em seguida religar o motor. A 

elevação da pressão do reservatório de ar lida no manômetro do veículo deve 

ser de pelo menos 100 kPa (1 bar)/min, com o motor em rotação máxima. 

3.3.5.6 Circuito de freio (tubulações, conexões, cilindro-mestre, 

manômetros, válvulas e servomecanismo): verificar o estado geral, fixação, 

estanqueidade, funcionamento dos manômetros e válvulas. A verificação da 

estanqueidade em sistemas pneumáticos deve ser realizada em duas posições 

do pedal (a meio curso e a curso total), estando o reservatório com a pressão 

de serviço. A verificação da estanqueidade em sistemas hidráulicos deve ser 

realizada pelo acionamento do pedal de freio com força moderada e constante, 

avaliando-se a estabilidade da posição do pedal. 

3.3.5.7 Discos, freio a disco, tambores, freio a tambor e outros 

componentes, quando visíveis e/ou acessíveis: verificar o estado geral. 

3.3.5.8 Sistema antibloqueio de frenagem (ABS) (quando existente 

na configuração original): verificar o funcionamento da luz-piloto no painel e a 

existência e estado de conservação dos sensores de velocidade das rodas e 

cabeamento. 

3.3.6. DIREÇÃO   

  Verificação da tendência direcional do veículo: com os 

pneus previamente calibrados, o veículo deve passar, com uma das 

rodas dianteiras do primeiro eixo, em baixa velocidade, sobre o 

dispositivo para verificação da tendência direcional do veículo, com 

as mãos do condutor fora do volante de direção. Todos os eixos do 

veículo devem estar apoiados ao solo, inclusive para veículos que 

possuem eixo(s) suspensivo(s).  

  Volante de direção e coluna: verificar o estado de 

conservação e originalidade do volante e avaliar as folgas axiais e 

radiais do sistema, através de movimentação do volante, sem 

provocar movimento nas rodas.  



 

 

  Funcionamento: girando o volante totalmente para ambos 

os lados, verificar se o movimento é feito livremente, sem pontos de 

prendimento e sem que se tenha que fazer muito mais força para um 

lado em comparação ao outro. Em veículos equipados com sistema 

servoassistido, verificar também se, com o motor funcionando, o 

esforço para movimentar o volante diminui sensivelmente, em 

comparação com o esforço exigido com o motor parado. 

  Mecanismo, barras e braços: com o veículo posicionado 

no fosso ou no elevador, acionar o equipamento auxiliar para 

verificação de folgas e verificar o estado de conservação dos 

componentes, a fixação do mecanismo da direção e as folgas. No 

caso de veículos pesados, este ensaio deve ser realizado com o 

auxílio do dispositivo de alívio de força vertical.  

  Articulações: com o veículo posicionado no fosso ou no 

elevador, acionar o equipamento auxiliar para verificação de folgas e 

verificar o estado de conservação e as folgas. No caso de veículos 

pesados, este ensaio deve ser realizado com o auxílio do dispositivo 

de alívio de força vertical. 

  Servodireção hidráulica (quando existente): com o motor 

funcionando, verificar a estanqueidade do sistema. 

  Amortecedor de direção: com o veículo posicionado no 

fosso ou no elevador, verificar a estanqueidade, a fixação e o estado 

de conservação. 

3.3.7. EIXOS E SUSPENSÃO  

  Funcionamento da suspensão: antes de iniciar esta 

inspeção, o veículo deve ter a pressão de seus pneus ajustada, 

conforme as recomendações do fabricante. Feito isso, o veículo 

deve ser conduzido até o banco de provas de suspensão, 

posicionando-se as rodas de um mesmo eixo sobre as placas do 

equipamento. O veículo deve ser ensaiado quanto ao índice de 



 

 

transferência de força vertical e ao desequilíbrio de funcionamento 

da suspensão, em cada eixo. O desequilíbrio é obtido conforme 

fórmula presente na ABNT NBR 14040:2017. 

  Eixos: com o veículo posicionado no fosso ou no elevador, 

acionar o equipamento para verificação de folgas e verificar o estado 

de conservação, fixação e folgas. 

  Elementos elásticos (molas): com o veículo posicionado no 

fosso ou no elevador, verificar eventuais modificações das 

características originais e, após, acionar o equipamento para 

verificação de folgas e verificar o estado de conservação, fixação e 

folgas das molas e feixes. 

  Elementos absorvedores de energia (amortecedores): com 

o veículo posicionado no fosso ou no elevador, acionar o 

equipamento para verificação de folgas e verificar o estado de 

conservação, fixação e vazamento de fluido, quando possível. 

  Elementos estruturais (braços, suportes e tensores): com o 

veículo posicionado no fosso ou no elevador, acionar o equipamento 

para verificação de folgas e verificar o estado de conservação, 

fixação e folgas. 

  Elementos de articulação: com o veículo posicionado no 

fosso ou no elevador, verificar nos eixos não direcionais o estado de 

conservação, fixação e folgas. 

  Elementos de regulagem (excêntricos, calços, parafusos 

reguladores): com o veículo posicionado no fosso ou no elevador, 

acionar o equipamento para verificação de folgas e verificar o estado 

de conservação, fixação e folgas. 

  Elementos limitadores (batentes): com o veículo 

posicionado no fosso ou no elevador, verificar o estado de 

conservação e a fixação. 

  Elementos de fixação (grampos, parafusos, rebites): com o 

veículo posicionado no fosso ou no elevador, acionar o equipamento 



 

 

para verificação de folgas e verificar o estado de conservação e 

fixação. 

  Elementos complementares (estabilizadores) (quando 

aplicável): com o veículo posicionado no fosso ou no elevador, 

acionar o equipamento para verificação de folgas e verificar a 

existência, o estado de conservação e a fixação. 

  Suspensão pneumática: com o veículo posicionado no 

fosso ou no elevador, verificar o estado de conservação, a fixação e 

a estanqueidade do sistema. 

3.3.8. PNEUS E RODAS   

  Marcações de conformidade dos pneus: verificar a 

existência de marcações de conformidade nos pneus novos e 

reformados, localizadas de forma indelével e legível. Verificar a 

existência de pneus reformados em situações com proibição 

específica. 

  Desgaste da banda de rodagem: verificar os indicadores 

de desgastes e, quando necessário, com o auxílio do verificador de 

profundidade,verificar o desgaste da banda de rodagem. 

  Tamanho dos pneus: verificar o tamanho dos pneus, os 

quais devem estar com o diâmetro externo de acordo com a 

especificação do fabricante do veículo. 

  Simetria dos pneus e rodas: verificar a simetria dos pneus 

e rodas no mesmo eixo, ou seja, verificar se o tipo de construção da 

carcaça, o tipo de construção da roda, o tamanho dos pneus e a 

montagem são idênticos em ambos os lados do eixo. Nos veículos 

leves, além da verificação acima, verificar também se o desenho da 

banda de rodagem é idêntico em ambos os lados do eixo. 

  Estado de conservação dos pneus: verificar o estado de 

conservação dos pneus. 



 

 

  Estado de conservação e fixação das rodas ou aros 

desmontáveis: verificar o estado de conservação das rodas ou aros 

desmontáveis. 

3.3.9. SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES   

  Portas e tampas: verificar o estado de conservação de 

seus componentes, condições de abertura e fechamento, 

funcionamento das maçanetas das portas e das fechaduras, trincos 

e travas. 

  Vidros e janelas: verificar a existência dos vidros, 

conservação, visibilidade, transparência e o funcionamento do 

sistema de acionamento. Verificar conformidade com a legislação de 

trânsito. 

  Bancos: verificar a estrutura, travas e fixação. Verificar 

existência, estado de conservação e fixação do encosto de cabeça, 

quando obrigatório. 

  Sistema de alimentação de combustível: com o veículo 

posicionado no fosso de inspeção ou elevador, e com o motor em 

funcionamento, verificar vazamentos, fixação e estado de 

conservação dos componentes. 

  Sistema de exaustão dos gases: com o veículo 

posicionado no fosso de inspeção ou elevador e com o motor em 

funcionamento, verificar o estado de conservação, fixação e fugas 

de gás. 

  Sistema de engate entre o veículo trator e o reboque ou 

semirreboque: verificar o estado de conservação e a fixação do 

sistema, onde visível. 

  Carroçaria: com o veículo no fosso ou elevador, verificar o 

estado de conservação. 

  Instalação elétrica e bateria: verificar a fixação e o estado 

de conservação da bateria e a fixação dos seus terminais em todos 



 

 

os veículos onde a bateria possa ser acessada sem desmontagem 

de qualquer componente. Verificar conexões elétricas entre o 

veículo trator e o reboque ou semirreboque. 

  Chassi/estrutura do veículo: com o veículo no fosso ou 

elevador, verificar se o chassi/estrutura do veículo, ao longo de toda 

a sua extensão, apresenta fissuras, corrosão ou deformações 

acentuadas que possam comprometer a sua integridade. 

  Sistema de arrefecimento: verificar o radiador, reservatório 

de expansão, tampas e mangueiras quanto à fixação, estado de 

conservação e vazamento do fluido de arrefecimento. 

  Sinalização de painel: verificar o funcionamento das luzes 

de sinalização de painel e das luzes-piloto: 

- pressão do óleo; 

- bateria; 

- freios de estacionamento e de serviço; 

- farol de luz alta; 

- lanternas indicadoras de direção (pisca-pisca); 

- airbag (quando existente); 

- ABS (quando existente). 

3.3.10. EMISSÃO DE POLUENTES 

  Verificação dos níveis de gases poluentes produzidos e a 

opacidade. 

3.3.11. SAÍDA DE EMERGÊNCIA  

  Existência, integridade, identificação e funcionamento. 

  Existência de martelo de segurança ou dispositivo 

equivalente, sendo necessários 4 (quatro) para veículos do tipo 

“micro-ônibus” e 6 (seis) para veículos do tipo “ônibus”.  

 



 

 

3.3.12. ACESSIBILIDADE 

 Fronteira: para a transposição da fronteira, admite-se um 

vão máximo de 30 mm e uma diferença de altura de no máximo 20 mm 

entre o ponto de parada e o dispositivo para transposição de fronteira, se 

existir, e entre o dispositivo para transposição de fronteira e o piso do 

veículo.  

 Veículo: não pode existir nenhum obstáculo/impedimento 

técnico na entrada e na saída do veículo que se constitua em barreira 

física para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 Porta: no veículo deve ser prevista pelo menos uma porta 

com acesso em nível para o embarque e o desembarque, com ou sem 

auxílio de dispositivo para transposição de fronteira. 

 Assento preferencial: o veículo deve ter no mínimo 10 % 

dos assentos disponíveis para uso das pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, preferencialmente localizados próximos à porta de 

acesso, identificados e sinalizados conforme descrito na ABNT NBR 

14022:2011. Deve ser sempre garantido no mínimo dois assentos 

configurados como banco duplo. Quando o resultado do cálculo 

referente aos 10 % do total de assentos for fracionado, deve-se adotar o 

número inteiro superior como quantidade mínima de assentos 

preferenciais. Os bancos devem ter características construtivas que 

maximizem o conforto e a segurança.   

 Área reservada (box) para cadeira de rodas e cão-guia: 

deve ser de no mínimo 1 300 mm de comprimento por 800 mm de 

largura, sendo no mínimo 1 200 mm para manobra e acomodação da 

cadeira e 100 mm decorrente do avanço das rodas em relação ao 

alinhamento vertical do guarda-corpo.  

 Sistema de segurança para a pessoa em cadeira de rodas: 

devem existir sistemas de segurança, de fácil operação, consistindo em 

dispositivo de travamento, cinto de segurança para pessoa em cadeira 



 

 

de rodas e guarda-corpo para cadeira de rodas posicionada no sentido 

longitudinal do veículo.  

 Iluminação: o sistema de iluminação do salão de 

passageiros e região das portas do veículo deve propiciar níveis 

adequados de iluminamento que facilitem o embarque, o desembarque, 

a movimentação e o acesso às informações pelos usuários, 

principalmente aqueles com baixa visão. 

 Comunicação visual externa do veículo: deve ser 

apresentado o SIA conforme especificações da ABNT NBR 14022:2011.   

 Comunicação visual interna do veículo: conforme 

especificações da ABNT NBR 14022:2011.  

 Pontos de apoio: deve existir uma quantidade suficiente de 

pontos de apoio entre a entrada e a saída do veículo, adequadamente 

posicionados, para permitir o deslocamento seguro dos usuários, em 

especial das pessoas com mobilidade reduzida e baixa estatura. 

 Informações audiovisuais: as informações e dizeres 

internos devem ser apresentados aos passageiros em caracteres com 

dimensões e cores que possibilitem a legibilidade e visibilidade, inclusive 

às pessoas com baixa visão. 

 Solicitação de parada: Os interruptores para solicitação de 

parada devem ser dispostos junto a cada porta, na área reservada, junto 

aos bancos reservados e em 50 % dos demais balaustres ao longo do 

salão, em lados alternados. Admite-se a não aplicação da solicitação de 

parada aos veículos que realizam parada obrigatória em todos os locais 

de embarque e desembarque ao longo do itinerário. Todos os 

interruptores devem comandar a emissão de sinais sonoros e óticos 

temporizados, no painel do motorista e no salão de passageiros. 

 Identificação dos desníveis e limites. 

 Correia da plataforma elevatória: verificar o estado de 

conservação.  



 

 

3.4. Além dos itens de inspeção acima descritos (item 3.3.) e demais 

requisitos necessários a segurança dos veículos de transporte coletivo urbano 

de passageiros que são regulamentados e normatizados pelos órgãos 

competentes (CONTRAN, DENATRAN, ABNT, INMETRO, CONMETRO, 

IBAMA e CONAMA), deverão ser inspecionados a existência e o 

funcionamento dos seguintes itens: 

3.4.1.  Equipamentos e componentes embarcados (internos): 

 Validador; 

 Câmera; 

 Recolhedor de cartões; 

 Antena wireless; 

 Catraca eletromecânica; 

 Painel de mensagens ao usuário; 

 Luzes internas; 

 Console (painel) do motorista; 

 Sistema de solicitação de parada para desembarque; 

3.5. Na ausência de norma que abranja e que regulamente a inspeção 

técnica dos itens de inspeção acima descritos (item 3.4.), poderá ser usado, 

subsidiariamente, atos normativos da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), permanecendo a ausência poderá ser estabelecidos 

critérios pela CONTRATANTE mediante ciência da CONTRATADA.   

3.6. A inspeção de segurança veicular é um conjunto de serviços que 

visa averiguar, mediante TESTES e EXPERIMENTOS TÉCNICOS descritos 

em LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA, se os veículos que operaram no 

Sistema Municipal de Transporte Coletivo Urbano do Município de Campo 

Grande – MS (SIT) estão em perfeitas condições de uso, segurança e 

conformidade com as normas ambientais vigentes de modo oferecer aos seus 

usuários, bem como aos demais cidadãos campo-grandenses, um transporte 

seguro, de qualidade e com menor impacto negativo ambiental.  



 

 

4 – DO LOCAL, DO PRAZO E DO RECEBIMENTO  

 

4.1.  Todo o processo de inspeção de segurança veicular deverá ser 

realizado no município de Campo Grande – MS.  

4.2.  O número total de inspeções de segurança veicular a serem 

realizadas pela contratada será de 580 (quinhentas e oitenta) num período de 

12 (doze) meses, excluindo-se as inspeções de retorno necessárias à devida 

aprovação do veículo inspecionado.  

4.3.  Devido à natureza continuada da prestação dos serviços de 

inspeção de segurança veicular, o contrato poderá ser prorrogado por iguais 

períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que respeitadas às regras 

dispostas na Lei Nº 8.666/1993 e autorizada formalmente pela autoridade 

competente e preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma 

simultânea:  

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

b) A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de 

natureza pecuniária, exceto a decorrente do não cumprimento do prazo 

de entrega da garantia contratual;  

c) A Administração ainda tenha interesse na realização do 

serviço;  

d) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso 

para a Administração. O valor do contrato será considerado vantajoso 

para a Administração quando for igual ou inferior ao estimado pela 

Administração para a realização de nova licitação; 

e) O contrato mantenha as condições iniciais de habilitação. 

 

 



 

 

f) A CONTRATADA concorde com a prorrogação; 

4.4.  A Contratada torna-se responsável pela entrega dos relatórios de 

inspeção na sede da AGEREG, situada à Rua Eduardo Santos Pereira, 1725, 

Centro, na cidade de Campo Grande – MS, CEP 79020-170, assim como para 

o representante do Consórcio Guaicurus no momento da finalização de 

inspeção de segurança veicular.  

5 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

5.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta minuta, 

será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até o 30 (trinta) 

dias após a execução do serviço, após a apresentação da respectiva 

documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme 

dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, 

alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

5.2. Juntamente com a documentação descrita no subitem anterior, 

deverá ser juntada as respectivas comprovações de regularidade para com os 

encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais e fiscais;  

5.3. A CONTRATANTE fica reservada o direito de não efetivar o 

pagamento enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que lhe seja imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 

sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;  

5.4. A atestação da Fatura/Nota Fiscal será feita pelo fiscal. Na 

Fatura/Nota Fiscal deverá constar o número da conta-corrente, o nome e 

número do banco, bem como o número da agência de efetivação do 

pagamento; 

5.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Fatura ou Nota Fiscal, 

ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, por parte da 



 

 

Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da 

obrigação do CONTRATANTE;  

5.6.   As notas fiscais serão emitidas à razão de uma para cada veículo 

em que forem executados serviços de inspeção de segurança veicular; 

5.7. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal e fatura 

discriminativa, referente aos serviços efetivamente prestados, devendo fazê-lo 

no último dia útil do mês de referência ou a partir do primeiro dia do mês 

subseqüente ao da prestação dos serviços; 

5.8. A Contratada deverá entregar as notas fiscais dos serviços prestados 

nos períodos definidos no plano de execução estipulado neste Termo de 

Referência, sempre acompanhada do relatório demonstrativo dos serviços 

efetivamente prestados e que estão sendo cobrados na fatura. 

5.9. No preço do serviço prestado deverão estar inclusos todos os custos 

incidentes sobre o serviço, inclusive, tributos e seguros. 

5.10. O reajuste se dará conforme o Art. 53 da Instrução Normativa Nº 5, 

de 25 de Maio de 2017, sendo aplicado o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) como correção monetária a contar da data da 

apresentação da proposta.   

6 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

6.1.  Em relação ao serviço: 

a) A Contratada deverá apresentar situação junto ao Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

b) Apresentar Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND);  

c) Apresentar Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 

Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); sempre que expire o 

prazo de validade; 



 

 

 

 

d) A empresa prestadora do serviço deverá ser acreditada pelo INMETRO 

e homologada pelo DENATRAN; 

e) O engenheiro técnico responsável pela inspeção de segurança veicular 

e demais auxiliares de inspeção deverão ser devidamente registrados no órgão 

representante da classe profissional.    

6.1.2. A Contratada deverá emitir para cada veículo inspecionado:  

  Laudo de Inspeção Técnica caso seja APROVADO ou, 

  Relatório de Não Conformidade Técnica caso seja 

REPROVADO. 

6.2. Em relação ao fornecedor:  

6.2.1 A contratada deverá apresentar previamente o Atestado de 

Capacidade Técnica expedido por instituições públicas ou privada, órgão de 

registro do comércio local ou por entidades equivalentes para a realização dos 

serviços previstos no objeto contratual, conforme dispõe o § 2º do artigo 30 da 

Lei nº 8.666/93, a fim de comprovar que dispõe de aptidão e pessoal técnico 

adequado e disponível para desempenhar a atividade proposta, nos prazos, 

características e condições estabelecidas neste projeto. 

6.2.2 Declaração de que possui ou instalará escritório no município de 

Campo Grande – MS, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias contados a partir da vigência do contrato.  

6.2.3 A AGEREG não possui qualquer vinculação trabalhista com os 

trabalhadores da contratada. 

7 – FISZALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

 



 

 

7.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um 

representante da CONTRATANTE especialmente designado, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes 

a essa atribuição. 

7.1.1. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 

o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

7.1.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

7.2. A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA 

de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste 

instrumento. 

7.3. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente 

a irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades 

determinadas neste contrato. 

7.4. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla 

e completa fiscalização, durante a vigência deste contrato, fornecendo 

informações, propiciando o acesso ao local de execução dos serviços, à 

documentação pertinente e atendendo às observações e exigências 

apresentadas pela fiscalização. 

7.5. A CONTRATANTE deverá realizar avaliações que poderão servir de 

subsídio para solicitar à CONTRATADA, dentro dos limites legais, modificações 

e melhorias no atendimento ou na execução dos serviços, bem como avaliar a 

qualidade da execução dos serviços, para decidir sobre a conveniência de 

renovar ou, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato ou, ainda, para 

fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre seu 

desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em licitações 

públicas. 



 

 

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. A Contratada deverá realizar inspeções de segurança veicular em 

conformidade com os regulamentados e normas emitidos/publicados pelos 

órgãos competentes pela normatização de inspeções de segurança veicular e 

emissão de poluentes: CONTRAN, DENATRAN, ABNT, INMETRO, 

CONMETRO, IBAMA e CONAMA, e na ausência de norma que abranja 

determinado(s) item(s) de inspeção, deverá seguir, subsidiariamente, atos 

normativos da ANTT, permanecendo a ausência deverá seguir critérios 

estabelecidos pela CONTRATANTE mediante ciência da CONTRATADA; 

8.2. A Contratada se compromete a emitir Laudo de Inspeção Técnica 

para cada veículo inspecionado (caso APROVADO) ou Relatório de Não 

Conformidade Técnica (caso REPROVADO) e entregar uma cópia à 

CONTRATANTE e uma ao representante do Consórcio Guaicurus; 

8.3. O número total de inspeção de segurança veicular a serem realizadas 

pela contratada será de 580 (quinhentas e oitenta) num período de 12 (doze) 

meses, excluindo-se as inspeções de retorno necessárias a devida aprovação 

do veículo inspecionado; 

8.4. Caso o veículo inspecionado pela Contratada NÃO SEJA 

APROVADO, a Contratada deverá realizar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

após a primeira inspeção e emissão do Relatório de Não Conformidade 

Técnica, novas inspeções de segurança veicular (inspeções de retorno) até a 

devida aprovação, sem ônus a Contratante; 

8.5. A Contratada não poderá impedir que um dos representantes 

escolhidos pela Contratante, devidamente identificado, acompanhe a inspeção 

de segurança veicular, desde que o mesmo não interfira ou tente interferir na 

execução do trabalho da contratada e na independência do serviço prestado; 

8.6. A Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização, emissão e ciência do LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA ou do 



 

 

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE TÉCNICA, poderá CONTESTAR o 

resultado do mesmo, e dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

CONTESTAÇÃO, deverá ser realizado nova inspeção de segurança veicular e 

emissão de LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA ou do RELATÓRIO DE NÃO 

CONFORMIDADE TÉCNICA, sem ônus e com a presença obrigatória do 

representante da Contratante; 

8.7. O Consórcio Guaicurus, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização, emissão e ciência do LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA ou do 

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE TÉCNICA, poderá CONTESTAR o 

resultado do mesmo, mediante solicitação por escrito encaminhada à empresa 

Contratada e ao Contratante, que contenha os MOTIVOS da CONTESTAÇÃO, 

o NOME COMPLETO e o DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO (carteira de 

identidade, carteira de trabalho, documento oficial emitido por órgão ou 

entidade de classe) do representante do Consórcio Guaicurus, e dentro do 

prazo máximo de 15 (quinze) dias após a CONTESTAÇÃO, deverá ser 

realizado inspeção de segurança veicular e emissão de LAUDO DE 

INSPEÇÃO TÉCNICA ou de RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE 

TÉCNICA, com a presença obrigatória de representante do Consórcio 

Guaicurus devidamente identificado e que não interfira ou tente interferir na 

execução do trabalho da contratada e na independência do serviço prestado. 

9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

     

9.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as 

condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da 

presente licitação, consoante estabelece a Lei no 8.666/93. 

9.2.  Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual. 

9.3. Designar comissão conforme temos do disposto no artigo 67 e 73 da 

Lei n.8.666/93. 



 

 

9.4. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada 

à execução do serviço ofertado. 

9.5. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas 

Fiscais/Faturas devidamente atestadas, pelo setor competente. 

10 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO           

 

10.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada 

à multa de mora;  

10.2. O inadimplemento total ou parcial do contrato sujeitará o contratado 

às penalidades previstas no art. 14 do Decreto nº 3.555/00;  

10.3. Constituem motivo para rescisão do contrato:  

10.3.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos;  

10.3.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações 

ou prazos;  

10.3.3. Subcontratação de serviços não autorizados pela Contratante;  

10.3.4. Não atendimento das determinações regulares do fiscal do 

contrato;  

10.3.5. Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;  

10.3.6. Não cumprir os deveres contidos no item 8;  

10.4. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, objeto do presente 

Contrato, a Contratada estará sujeita à aplicação da penalidade de multa de 

1% (um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total (serviços) da 

inspeção de segurança veicular em que não se tenha cumprido o prazo, ou 

cujos serviços tenham sido recusados pela Contratante.  



 

 

10.5. A multa moratória prevista no item anterior será aplicada até o limite 

de 5% (cinco por cento), sem prejuízo da aplicação das demais sanções;  

10.6. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da 

ordem de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total (serviços) da 

inspeção de segurança veicular em que não se tenha cumprido o prazo;  

10.7. O atraso injustificado na execução do objeto, por período superior a 

05 dias úteis, conforme os prazos fixados neste Ajuste, ou após 03 (três) 

notificações por inadimplemento parcial, caracterizará, a critério da 

CONTRATANTE, o descumprimento total da obrigação, podendo acarretar a 

sanção de suspensão de 01 ano do direito de licitar e contratar e 

descredenciamento junto ao SICAF, sem prejuízo da aplicação da penalidade 

prevista; 

10.8. Os valores das multas serão cobrados por compensação financeira 

dos créditos que a CONTRATADA fizer jus, ou ainda, quando for o caso, 

cobrados administrativa ou judicialmente;  

10.9.  A aplicação das multas não afasta as demais penalidades.  

10.10. As penalidades acima previstas serão inscritas no Registro de 

Ocorrências do SICAF e só poderão ser relevadas nas hipóteses de ocorrência 

de fatos imprevisíveis, devidamente justificados e comprovados, a juízo do 

CONTRATANTE;     

10.11. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 

quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho 

de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP-10 de 19 de novembro de 2002. 

10.12. A penalidade será aplicada sem prejuízo das demais cominações 

legais e das multas previstas nas Leis Federais nº. 8.666/93, nº. 10.520 e na 

Resolução SMA nº. 29/99, garantindo o exercício prévio do direito de defesa. 



 

 

10.13. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outra.  

 

  

11 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. A CONTRATADA receberá mensalmente da CONTRATANTE lista 

com a RELAÇÃO DE VEÍCULOS que serão inspecionados no mês e, 

excepcionalmente, mediante solicitação da CONTRATANTE com prazo mínimo 

de 24 (vinte quatro) horas de antecedência e ciência da CONTRATADA, 

deverá inspecionar veículos encaminhados pela CONTRATANTE que não 

fizerem parte da lista mensal enviada ou entregue a Contratada; 

11.2. A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, sob qualquer 

forma, nem que parcialmente, o contrato a ser firmado, nem tampouco 

subcontratar quaisquer dos serviços definidos neste Termo de Referência; 

11.2. A Fiscalização acompanhará a execução dos serviços, bem como 

anotará e enquadrará as infrações constatadas;  

11.3. O fiscal terá livre acesso ao local onde o serviço será prestado e 

deverá atender os critérios de segurança necessário ao local de inspeção; 

11.3. Os orçamentos enviados juntamente a este Termo de Referência 

foram realizados pela AGEREG e são verdadeiros, conforme rubrica/assinatura 

em cada um deles; 

11.4. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar o número do empenho, a 

quantidade, o preço unitário e o total dos serviços expressos em Reais. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Renato Assis Coutinho 

Diretor de Fiscalização e Estudos Econômico-Financeiros  

 

 

 

 

José Diego Gasques Tolentino de Souza  

Engenheiro Civil 

 

 

Aprovo o presente termo de 

referência.  

 

04 de Dezembro de 2019, Campo 

Grande – MS.  

 

 

 

Vinícius Leite Campos 

Diretor-Presidente da AGEREG 


