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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021(SRP) 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074.2021.CPL.PMA 

 

PREÂMBULO: 

O Município de Araçoiaba, Estado de Pernambuco, através do seu Pregoeiro 
Paulo Martins da Silva Junior e sua equipe de apoio, designados por meio da 
Portaria nº 090/2021 de 05 de janeiro de 2021, torna público que na data, horário 
e local abaixo indicado, realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços, do tipo estimado a ser realizado por meio da utilização 
de recursos de tecnologia da informação – Internet, de acordo com a  Lei 
Federal nº 10.520/02,  Decreto n° 1.024, 20 de setembro de 2019, Lei 
Complementar nº 123/06 e respectivas alterações, Decreto Municipal Nº 25/2021,  
aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no local e horário a 
seguir: 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS início: 17/06/2021, às 10:00 horas  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/07/2021, às 10:00horas. 

TIPO DE DISPUTA : ABERTO E FECHADO 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Bolsa Nacional de Compras - BNC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://bnc.org.br/sistema/. 

Dados para contato 

Pregoeiro (a): Paulo Martins da Silva Junior e-mail: licitacao@aracoiaba.pe.gov.br  

Fone: (81) 3543-8079  

Endereço: Comissão de Licitação - CPL, localizada na Avenida João Pessoa Guerra – S/N 
– Centro – Araçoiaba - PE, CEP 53.690-000. 
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Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o 
horário de Brasília – DF. 

OBSERVAÇÃO: Na  hipótese de não  haver  expediente  na data  fixada, ficará a sessão 
adiada  para o primeiro dia útil subsequente,  no mesmo site  e hora, salvo as disposições 
em contrário. 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em 
todas as suas fases. 

 Para participar da licitação se faz necessário prévio cadastro do licitante 
no sistema Bolsa Nacional de Compras - BNC. Para a realização do 
cadastramento, deverão ser observadas as instruções constantes no
 Bolsa Nacional de Compras - BNC com http://bnc.org.br/sistema/.  

 Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de 
Araçoiaba, credenciado na função de Pregoeiro (a), mediante a inserção 
e monitoramento de dados gerados ou transferidos para os sistemas de 
compras eletrônicas utilizados pela Administração Direta, disponível na 
Bolsa Nacional de Compras - BNC, no endereço 
http://bnc.org.br/sistema/. 

 Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a 
sessão pública observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – 
DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 

 Havendo divergência entre as informações constantes do registro da no 
Bolsa Nacional de Compras – BNC e as constantes deste Edital e de seus 
Anexos, prevalecerão estas últimas. 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
a contratação de serviços de continuados de gerenciamento e controle de 
aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel), em rede de postos 
credenciados no município e na região metropolitana do Recife, por meio da 
implantação de sistema (software) informatizado e integrado, com utilização de 
cartão magnético ou microprocessado, com execução indireta e mediante o 
regime de empreitada por preço global, visando atender as necessidades das 
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Secretárias da Prefeitura Municipal de Araçoiaba, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

1.2. A licitação será realizada em um grupo único formado por 05 (cinco) itens, 
conforme tabela constante do Termo de Referência;  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor valor global para o Grupo 1, 
a ser obtido mediante a conjugação do maior percentual de desconto ofertado 
para os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

Para o item 05 será utilizado o critério de julgamento o maior valor do desconto. 

1.4. O percentual máximo aceitável para taxa de Administração será: 1,00% 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal e suas 
Secretarias para o exercício de 2021, na classificação abaixo:  

2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária:  

1.Secretaria e Fundo Municipal de Saúde 

10.122.0004.2047.000; 
ND 3.3.90.39  
ND 3.3.90.30 
 
2.Fundo de Assistência Social  
 
08.122.0108.2065.0000 
ND 3.3.90.39 
ND 3.3.90.30 
 
3.Gabinete do Prefeito  
04.122.0004.20005 0000 
ND 3.3.90.39 
ND 3.3.90.30 
 
4.Secretaria de Administração, Planejamento, Segurança e Modalidade; 
04.122.0004.2007.0000 
ND 3.3.90.39 
ND 3.3.90.30 
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5. Secretaria de Infraestrutura e Obras 
15.452.0004.2024.0000 
ND 3.3.90.39  
ND 3.3.90.30 
6. Secretaria da Mulher 
08.122.0004.2039.0000 
ND 3.3.90.39  
ND 3.3.90.30 
7. Secretaria de Articulação Política 
04.122.0004.2041.0000 
ND 3.3.90.39  
ND 3.3.90.30 
 
8. Controladoria 
04.124.0005.2042.0000 
ND 3.3.90.39 
ND 3.3.90.30 
 
9. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
20.122.0004.2031.0000 
ND 3.3.90.39  
ND 3.3.90.30 
 
10. Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0004.2009.0000 
ND 3.3.90.39 
ND 3.3.90.30 
  
11. Secretaria de Finanças 
04.123.0004.2009.0000 
ND 3.3.90.39  
ND 3.3.90.30 
 
12. Secretaria de Cultura Esporte e Juventude 
13.122.0004.2021.0000 
ND 3.3.90.39 
ND 3.3.90.30 
 
2.3 A despesa total estimada com a execução do objeto desta licitação R$ 
741.980,00 (setecentos e quarenta e um mil novecentos e oitenta reais). 

 Na forma indicada no Termo de Referência. 
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2.4 No exercício seguinte, as despesas correrão à conta de recursos próprios para 
atender as despesas de mesma natureza, cujo empenho será objeto de termo 
de apostilamento no início de cada exercício financeiro.  

3.  DO REGISTRO DE PREÇOS  

3.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a 
eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão (eletrônico) os interessados que atenderem 
a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação. 

 4.2. A participação no Pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da 
senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.  

4.3. Como requisito para a participação no Pregão eletrônico, o licitante deverá 
declarar, em campo próprio do Sistema, que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 
previstas neste Edital.  

4.4. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual deverá fazer a declaração, conforme o item 
anterior, mesmo que tenham restrição na documentação comprobatória da 
regularidade fiscal.  

4.5 Os interessados que atendam aos requisitos do edital, entretanto que não se 
enquadrem como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, 
inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, também deverão lançar 
propostas de preços para os itens da Cota Reservada. No entanto, não poderão 
participar da etapa de disputa. Tal procedimento tem por objetivo viabilizar a 
aplicação do disposto no subitem 9.10.9 da seção 7 (Do processamento e do 
Julgamento da Licitação), quando suas propostas poderão vir a ser consideradas 
para efeito de julgamento, face a inviabilidade de contratação de empresas 
enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e 
Microempreendedores Individuais – MEI. 

4.6 Ficarão impedidas de participar: 
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4.6.1 Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Município de Araçoiaba/PE; 

4.6.2 Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

4.6.3 Empresas ou pessoas impedidas de licitar ou contratar com o Município de 
Araçoiaba/PE; 

4.6.4 Pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 

4.6.5 Pessoas físicas, as associações civis qualificadas ou não com OS 
(organizações sociais) ou OSCIP (organizações da sociedade civil de interesse 
público), conforme Acórdão do Plenário do Tribunal de Contas da União nº 
746/2014, e outras entidades que, em função de sua natureza jurídica, não 
podem executar o objeto da presente licitação. 

4.7. Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que não 
emprega menor, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do 
Art. 7º da Constituição Federal de 1988. 

5. DO CREDENCIAMENTO  

5.1 Para fins de participação neste pregão, os interessados deverão obter da 
Bolsa Nacional de Compras - BNC mencionada neste Edital, o login pessoal de 
acesso ao sistema.  

5.2 O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através da 
Bolsa Nacional de Compras - BNC, no endereço http://bnc.org.br/sistema/.  

5.3 Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os 
licitantes deverão entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, 
fone: 41 3557-2301 e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: 
contato@bnc.org.br, e/ou com a Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Araçoiaba/PE, fone: (81) 3543-8079, e-mail: 
licitacao@aracoiba.pe.gov.br 

5.4 Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado 
deverá comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de 
propostas e para a prática de todos os atos inerentes ao certame.  
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5.5 Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão 
providenciar o credenciamento antes da data limite de apresentação das 
propostas iniciais.  

5.6 Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma 
reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos 
os atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas utilizados nas licitações.  

5.7 O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações.  

5.8 O login e a senha poderão ser utilizados conforme Plano de Adesão efetuada 
pelo Licitante, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 
iniciativa da BNC ou do Município de Araçoiaba, devidamente justificado.  

5.9 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 
uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao Município de Araçoiaba e a BNC a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

5.10 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 
sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 
presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
Pregão Eletrônico.  

5.11 Recomendamos obter junto a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 41 
3557-2301 e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br, 
e/ou com a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Araçoiaba/PE fone: 81 3543-8079, e-mail: licitacao@aracoiaba.pe.gov.br, outras 
informações sobre o processo de credenciamento no sistema de compras 
eletrônica. 

 

6. PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos:  
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6.1.1 valor anual para cada item em disputa e valor global anual para o Grupo 
único em disputa; 6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação.  

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

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

6.11 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta 
de preços, solicita-se, quando do encaminhamento da proposta final escrita ou 
da documentação de habilitação, a juntada dos dados do responsável da 
empresa que assinará o futuro contrato.  
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7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

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

7.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 

7.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

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

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

7.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

7.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

7.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 
via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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7.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

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

7.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

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

7.7. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – CADFOR/PMA além do nível de credenciamento 
exigido pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão encaminhar, 
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 
de habilitação:  

7.8.  Habilitação Jurídica:  

7.8.1. Cópia Cédula de identidade ou documento equivalente com foto do sócio 
administrador responsável pela empresa licitante 

7.8.2. Contrato Social acompanhado da sua última alteração, devidamente 
registrado na Junta Comercial em se tratando de Sociedade por Cotas de 
Responsabilidade Limitada ou Registro Comercial quando se tratar de Empresa 
Individual, ou Contrato Social Consolidado, devidamente registrado na Junta 
Comercial; 

7.8.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir;  

7.8.4. Declaração assinada por representante legal do licitante de que não 
outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e 
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
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aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos em cumprimento do disposto no Inciso 
XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal. 

7.9.  Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

7.9.1. Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

7.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: 

 7.9.2.1 Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União (com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 
02/10/2014), podendo ser retirada através dos sites: www.receita.fazenda.gov.br 
ou www.pgfn.fazenda.gov.br Esta Certidão compreende também as 
contribuições previdenciárias; 

7.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual: 

7.9.3.1 Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência 
Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da 
licitante, observando que no caso do Estado de Pernambuco, deverá ser 
específica para participação em licitações públicas, sendo expedida pelo site: 
http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_trb_gcc/PREmitirCertidaoRegularidadeFiscal  

7.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: 

7.9.4.1 Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante, com 
validade na data de apresentação da proposta; 

7.9.5. Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais com validade na data de apresentação da 
proposta, onde poderá ser retirada no Site: www.caixa.gov.br; 

7.9.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º 
de maio de 1943; 

7.10.  Qualificação Técnica:  

7.10.1 Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter a licitante 
prestado serviços, de forma satisfatória, com os produtos pertinentes e 
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compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo 
de Referência;  

7.10.2 O(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões), deve(m) ser 
apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurídica e deve(m) indicar as 
características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em 
execução pela licitante.  

7.10.3   Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, 
nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.  

7.10.4  Licença ou Alvará de Funcionamento – Estadual ou Municipal, válido na 
data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pelo 
Órgão competente do local onde se situa a sede da empresa; 

7.11.  Qualificação Econômico-Financeiro:  

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

7.11.2 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido 
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a 
apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do 
Decreto nº 8.538, de 2015); 

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

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

7.11.5 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que 
tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

7.11.6 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
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LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

7.11.7. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, 
e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 
mínimo de 10% (DEZ POR CENTO) do valor estimado da contratação ou do item 
pertinente.  

7.11.8. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 
distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de 
seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham 
tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela 
instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica 
e financeiramente a participar do procedimento licitatório;  

7.11.8.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos 
processos em 1º e 2º grau distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da 
sede da licitante ou de seu domicílio;  

7.11.8.2. A certidão descrita no item 7.11.8.1. somente é exigível quando a 
certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da 
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licitante ou de seu domicílio (7.11.8.) contiver a ressalva expressa de que não 
abrange os processos judiciais eletrônicos;  

7.11.8.3. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou 
Recuperação Judicial, de acordo com as disposições normativas do respectivo 
Estado da Federação da sede da licitante ou de seu domicílio.  

7.11.9 Das regras gerais relativas aos documentos de habilitação 

7.11.9.1 Quando da convocação da licitante para apresentação dos 
documentos de habilitação, a qualquer tempo, os documentos relativos à 
habilitação jurídica, à qualificação técnica e à qualificação econômico-
financeira deverão remontar à data da sessão de abertura do certame, 
demonstrando-se que, à época da licitação, a licitante reunia as condições de 
habilitação. 

7.11.9.2 Se os documentos indicados no item 7.12.1, na data da convocação, 
encontrarem-se com prazo de validade expirado, ou tenham sofrido alterações, 
devem ser também apresentados novos documentos que comprovem a 
manutenção das condições de habilitação; 

7.11.9.3 Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos no item 7.9, 
devem encontrar-se válidos na data da convocação. 

7.11.9.4 Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio 
instrumento, os documentos/certidões serão considerados válidos por um período 
de 60 (sessenta) dias contados da sua emissão, exceto quando se tratar de 
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial que terá validade de 90 
(noventa) dias da sua expedição. 

7.11.9.5 Caso haja previsão de prazo diverso em lei ou em norma infra legal 
municipal, de outros estados da federação ou internacional, a licitante ficará 
responsável por juntar a respectiva comprovação. 

7.11.9.6 Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de 
documentos em substituição aos documentos relacionados neste Edital. 

7.11.9.7 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. Considera-se 
restrição, ensejando a aplicação do § 1º, do art. 43 da Lei Complementar Federal 
nº 126/2006, a não apresentação da referida documentação, bem como a 
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verificação da não regularidade fiscal e trabalhista, pelo pregoeiro, na sessão, 
por intermédio de consultas a sites oficiais.  

7.11.9.8 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado, às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, quando requerido pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

7.11.9.9 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
7.12.6, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

7.11.9.10 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de 
proposta, solicita-se a juntada dos dados do responsável da empresa que 
assinará o futuro contrato. 

7.11.9.11 Para fins de habilitação, a verificação dos documentos pelo Pregoeiro 
nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal 
de prova. 

7.11.9.12 Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer 
documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste 
Edital, ressalvadas as restrições relativas à regularidade fiscal das Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, nos termos da 
Lei Complementar n° 123/2006, e o disposto no subitem 7.12.7. 

7.11.9.13 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e 
regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela 
própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

7.11.9.14 O Pregoeiro poderá efetuar consulta, no portal de compras 
governamental e nas páginas oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, acerca da regularidade fiscal e trabalhista da licitante classificada 
provisoriamente em primeiro lugar. A licitante que estiver com documentação 
vencida poderá encaminhar as certidões atualizadas para o Pregoeiro, através 
do e-mail da Comissão, constante do preâmbulo deste Edital. 
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7.11.9.15 Em caso de participação de licitantes estrangeiras, as exigências de 
habilitação serão atendidas mediante a apresentação de documentos 
equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. Caso seja vencedora 
as licitantes estrangeiras, com condição para assinatura do contrato, deverão os 
documentos apresentados ser traduzidos por tradutor juramentado e 
autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

8. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

8.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei 
nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se 
ainda a Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147, 
de 07 de agosto de 2014, aplicando subsidiariamente, decreto nº 10.024, de 20 
de setembro de 2019 e decreto municipal nº 033/2019, de 10 de dezembro de 
2019.  

8.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO POR 
ITEM, admitindo-se como critério de aceitabilidade os preços máximos fixados no 
item 2.1 deste edital.  

8.3. O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, 
mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as 
suas fases.  

8.4. A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, 
terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preços recebidas, na forma prevista neste edital, passando o 
Pregoeiro a examinar as propostas.   

8.5. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a)  Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no 
Edital; 

b) Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) serviço(s) ofertado(s) com as 
especificações do edital;  

c)  Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 
licitantes.  

8.6. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances.  
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8.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão efetuada pelo próprio licitante. 

8.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 
disputa "ABERT0 E FECHADO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com lance final e fechado. 

8.8.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) 
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 
dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances.  

8.9. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 
dez por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.10 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 
podendo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em ate 
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 8.11. Após o termino dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

8.13. Poderá o pregoeiro, justificadamente admitir o reinício da etapa fechada, 
caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as 
exigências de habilitação.  

8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
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8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante. 

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

8.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente após decorridos vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.18. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PRECO/MAIOR 
DESCONTO POR ITEM, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

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

8.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 
efetivada a verificação automática, junto a Receita Federal, do porte da 
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparação com 
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como 
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 
Lei Complementar n° 123/2006. 

8.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada.  

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

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

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

8.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado 
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferência, 
conforme regulamento. 

8.26  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 
de classificação, de maneira que se pode haver empate entre propostas iguais 
(não seguidas de lances). 

8.27 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/1993, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos : a) no País; 
b) por empresas brasileiras; c) por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no Pais; d) por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de 
acessibilidade previstas na legislação.  

8.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

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

8.30. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

8.31. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários a confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 
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8.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta 

8.33. Para cumprimento do item 7 deste Edital, bem como no caso de 
pronunciamento de aceitabilidade final da proposta, a sessão poderá ser 
suspensa para aguardo do envio e recebimento da documentação de 
habilitação e proposta ajustada. A data e horário para retomada da sessão do 
pregão serão comunicados pelo Pregoeiro, através do Sistema, com 
antecedência mínima de 24 horas.  

8.34. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, será a 
empresa considerada vencedora por decisão motivada do Pregoeiro.  

8.35. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação 
das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor.  

8.36. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior.  

8.37. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é 
facultado ao Pregoeiro exigir os documentos de habilitação dos demais 
classificados, tantos quantos necessários, quando pertinente para agilização do 
procedimento.  

8.38. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades estabelecidas neste Edital.  

8.39. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 
demais informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata, sem 
prejuízo das demais formas de publicidade.  

8.40. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção 
dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, 
sem prejuízos dos atos realizados.  

8.41. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa aos participantes.  
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8.42. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas 
aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o 
recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de 
Araçoiaba.   

9. DILIGÊNCIA  

9.1 O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a 
composição de preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, 
bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.  

9.2 Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro ou 
autoridade superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a 
instrução do processo. 

9.3 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de 
verdade real, será permitida a inclusão de documentos ou informação 
necessários para apurar fatos existentes à época da licitação, concernentes à 
proposta de preços ou habilitação dos participantes, porém não documentados 
nos autos. 

10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão por meio do e-mail 
(licitacao@aracoiaba.pe.gov.br) ou entrega na Sede da Prefeitura Municipal de 
Araçoiaba-PE, na Sala da CPL, Av. João Pessoa Guerra, s/n – Centro – 
Araçoiaba/PE. As respostas a tais esclarecimentos serão disponibilizadas por e-
mail e/ou Publicação no Diário Oficial do Município. 

10.2. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações 
em até 24 horas antes da data limite de envio de proposta, definido no Edital.  

10.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório até decisão definitiva a ela pertinente.  

10.4. A decisão do Pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será 
comunicada ao licitante interessado, preferencialmente, até o dia anterior à 
data marcada para abertura das propostas, podendo tal comunicação ser feita 
na própria sessão de abertura, fazendo-se o registro no “chat”.  
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10.5. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do 
Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das 
suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias 
corridos. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, conforme prevê o art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.  

10.6. Os memoriais de recurso e de contrarrazões poderão ser encaminhados por 
e-mail (licitacao@aracoiba.pe.gov.br) ou entregue pessoalmente à Comissão de 
Licitação  ou protocolados na Sede da Prefeitura Municipal dos Araçoiaba-PE, na 
Sala da CPL, Av. João Pessoa Guerra, S/N – Centro – Araçoiaba -PE. Em todos os 
casos, é de responsabilidade do licitante interessado a escolha do meio para 
encaminhamento.   

10.7. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do 
direito de recurso, e a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao 
licitante vencedor.  

10.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo 
proponente.  

10.9. Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo.  

10.10. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  

10.11. As razões de recursos serão dirigidas autoridade superior, por intermédio do 
Pregoeiro que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão 
ou, nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informados para decisão final.  

10.12. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 
prazo legal previsto ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pelo proponente.  

10.13. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário 
será convocado para assinar a ata de registro ou contrato no prazo definido 
neste Edital.  

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

11.1. - Homologada a licitação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da 
adjudicação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento 
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vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura 
contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os 
demais classificados que aceitar em fornecer o material pelo preço do primeiro, 
obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.  

11.2. - O Órgão convocará formalmente os fornecedores, no dia útil seguinte à 
publicação da homologação do certame com antecedência de 3 (três) dias 
úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de 
Registro de Preços.  

11.3. - No ato da convocação será informado, também, o preço unitário que 
constará da Ata.  

11.4. - O prazo previsto no subitem 11.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor 
convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Órgão.  

11.5. - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não 
comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das 
cominações a ele previstas neste Edital. 

11.6 – A Vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 

12.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 As sanções administrativas cabíveis no caso de irregularidades na fase 
licitatória, perpetradas pelos seus participantes estão previstas no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital.  

12.2 As sanções administrativas referentes à execução contratual são aquelas 
previstas no Termo de Referência e na Minuta de Contrato, Anexos I e V deste 
Edital.  

12.3 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, 
que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe 
franqueada vista do processo.  

13. CONTRATAÇÃO 

13.1. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

13.1.1. A contratação decorrente da assinatura do Contrato terá um prazo de 
vigência de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data da assinatura do 
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contrato, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei n.º 
8.666/93 e posteriores alterações, desde que os serviços estejam sendo prestados 
dentro dos padrões de qualidade exigidos, e os preços e as condições sejam 
vantajosos para o Município de Araçoiaba.  

13.2 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL NO CASO DE CONTRATAÇÃO 

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

13.3. RESCISÃO CONTRATUAL  

13.3.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão 
do contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.  

13.3.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

13.3.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito 
da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da 
Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, 
quando cabível. 11.3.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.  

13.4. PAGAMENTO 

13.4.1 As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios:  

a) O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados, após a 
apresentação, pela CONTRATADA, das respectivas Notas Fiscais/Faturas, 
decorrentes da efetiva prestação dos serviços. 

b) A Nota Fiscal será atestada pelo Gestor do Contrato/Fiscal. 

c) O pagamento dar-se-á através de crédito em conta corrente da Instituição 
Bancária indicada pela CONTRATADA à Prefeitura Municipal de Araçoiaba - PE. 

d)  A Prefeitura Municipal de Araçoiaba – PE, reserva-se no direito de suspender o 
pagamento se os serviços licitados forem ofertados em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e se as obrigações da 
contratada não forem respeitadas. Quando do pagamento, será efetuada a 
retenção tributária prevista na legislação aplicável.  

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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a) A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo 
a Administração revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 
49 da Lei nº 8.666/93.  

b) O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 
nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis.  

c) As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 
licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação.  

d) Caso não seja realizado na sessão pública, o licitante vencedor deverá 
adequar sua proposta ao seu lance ou negociação, no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, contados, da data da realização do pregão. A não 
apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente prevista, bem 
como na sua desclassificação.  

e) A homologação do presente certame e outros atos que tenha publicação 
obrigatória na imprensa oficial serão divulgados no Diário Oficial do Município.  

f) Os demais atos pertinentes a esta licitação serão divulgados através do e-mail: 
licitacao@aracoiaba.pe.gov.br e facultativamente no Diário Oficial do Município 
e/ou pelo site da Prefeitura Municipal de Araçoiaba - PE 
http://aracoiaba.pe.gov.br/.  

g) Após a publicação da homologação do certame, os envelopes contendo os 
documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na Sala do Pregoeiro e Equipe de Apoio (Sala da Comissão Permanente 
de Licitação CPL), localizada Sede da Prefeitura de Araçoiaba - PE, Sala da CPL, 
Av. João Pessoa Guerra, s/n, Centro - Araçoiaba - PE, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, findo o qual serão destruídos. 

 h) Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou 
assinar a ata ou contrato, no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento da 



 
 

 
 

 

Av. João Pessoa Guerra, s/n  Centro Araçoiaba-PE CEP 53690-000 CNPJ 01.613.860/0001-63 
Fone: (81) 3543.8432 | 3543.8545 • E-mail prefeitura_aracoiaba@ig.com.br 

 

convocação, ou, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta não apresentar situação regular, o Município de Araçoiaba poderá 
convocar, para substituir a Empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas 
propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se 
a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou 
revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público. 

 i) O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia e/ou retirado na 
sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, que prestarão todos os 
esclarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregão, estando disponíveis 
para atendimento nos dias úteis, das 8h às 13h, na Sede da Prefeitura de 
Araçoiaba - PE, Sala da CPL, Av. João Pessoa Guerra, S/N, Centro - Araçoiaba - 
PE – PE, E-mail: licitacao@aracoiava.pe.gov.br Fone: (81) 3543-8079.  As respostas 
aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas através de e-mail e/ou 
facultativamente através do Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco e/ou pelo site da Prefeitura Municipal de Araçoiaba 
http://aracoiaba.pe.gov.br/.  

j) Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

k) Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Igarassu/PE. 

15. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 
integrante: 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II - Modelo da Proposta; 

Anexo III - Declarações  

Modelo 01- Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação; 

Modelo 02 - Declaração de ME/EPP; 

Modelo 03 - Declaração de cumprimento do inciso V do artigo 27 da Lei nº 
8.666/93; 

Anexo IV - Minuta da ata de Registro 

Anexo V  - Minuta do Contrato.  
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Aracoiaba-PE, 14 de junho de 2021. 

 

PAULO MARTINS DA SILVA JUNIOR 
Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

1.1 Processo para contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de administração, gerenciamento, controle e fornecimento de 
combustíveis, por meio de sistema informatizado, para atender a frota da 
Prefeitura Municipal de Araçoiaba-PE e suas respectivas secretarias, conforme 
quantidades e especificações definidas na tabela abaixo 

ITEM DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
(L) 

Valor 
Ref. (L) 

 
 

VALOR 
DEMANDADO 

(R$) 

1 Etanol Litros (l) 12.000 5,19 62.280,00 
2 Gasolina Comum Litros (l) 60.000 5,59 335.400,00 
3 Gasolina Aditivada Litros (l) 20.000 5,89 91.800,00 
4 Diesel comum Litros (l) 30.000 4,49 134.700,00 
5 Diesel Aditivado 

S/10/outros 
Litros (l) 20.000 4,59 91.800,00 

TOTAL ESTIMADO PARA CONSUMO 741.980,00 
Taxa Administrativa Estimada (1%) 7.419,80 
(Valor Global da Proposta (Total Estimado + Taxa) 749.399,80 

Fonte: ANP 14/06/2021 

1.1.1 – DETALHAMENTO DO OBJETO: 
a) Sistema informatizado via internet de gerenciamento integrado, que 

possibilite: 

a.1) Cadastramento de veículos, com identificação de marca/modelo, ano de 
fabricação, chassi, placa, tipo de combustível, capacidade do tanque, 
autonomia de rodagem km/litro e outros do interesse do Poder Executivo 
Municipal de Araçoiaba/PE;  

a.2) Limitação mensal de crédito disponível para cada veículo;  

a.3) Controle de abastecimento do veículo com: data, hora, tipo de combustível, 
quantidade de litros, valor total, local do abastecimento, hodômetro, 
estabelecimento e nome e matrícula do motorista;  
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a.4) Escolha dos combustíveis que cada veículo pode utilizar, incluindo a 
permissão ou não para a utilização de combustível aditivado;  

a.5) Cadastro de restrições para número de horas entre transações, consumo 
(km/l – mínimo e máximo) e quilometragem menor que a anterior; 

 a.6) Envio de e-mail com alerta de transações fora do padrão;  

a.7) Liberação de transações bloqueadas via web em tempo real;  

a.8) Emissão de relatórios operacionais, gerenciais e financeiros, em planilhas 
editáveis (.xls, .ods, etc.), de controle das despesas dos veículos da frota, 
individuais e globais, com possibilidade de filtragem por: veículo, lotação, tipo ou 
utilização do veículo, tipo de combustível, lubrificante ou serviço, 
estabelecimento ou usuário. 

b) Equipamentos eletrônicos de leitura e gravação de dados para cartão 
individual nos estabelecimentos conveniados com a empresa vencedora;  

c) Cartões individuais para gerenciamento da frota, sendo um para cada 
veículo, e um para abastecimento de equipamentos do Poder Executivo 
Municipal de Araçoiaba/PE que dependem de combustível para 
funcionamento, protegidos por uso de senhas individuais, impossibilitando que 
qualquer transação seja autorizada sem a correta identificação do condutor;  

d) No mínimo 05 (cinco) cartões suplementares a serem fornecidos ao Gestor da 
Frota Municipal para eventual necessidade (cartão coringa);  

e) Os licitantes deverão comprovar rede de postos de abastecimento com no 
mínimo: de 02 (dois) postos credenciados no Município de Araçoiaba/PE (num 
raio de até 10 km da sede da Prefeitura Municipal de Araçoiaba/PE); 03 (três) 
postos credenciados no Município do Recife/PE (nas proximidades do bairro da 
Ilha do Leite, Caxangá e Cidade Universitária); 01 (um) posto credenciado no 
Município de Caruaru/PE (nas proximidades do Hospital Regional do Agreste); e, 
01 (um) posto credenciado no Município de Limoeiro (nas proximidades do 
Hospital Regional de Limoeiro), considerando o fluxo de demandas que 
envolvem os serviços de saúde nestas localidades, mediante remoção de 
pacientes entre outros. Os postos credenciados deverão estar equipados para 
aceitar transações com os cartões dos usuários do sistema;  

f) A empresa vencedora da Licitação (futura contratada) deverá providenciar, 
no prazo máximo de 30 (trinta dias), contados da assinatura do contrato, caso 
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não estejam ainda credenciados, rede de estabelecimentos fornecedores de 
combustíveis devidamente equipados para aceitar as transações do sistema 
informatizado, na forma prevista na alínea que antecede a presente.  

g) Os serviços a serem contratados envolvem a frota de todos os órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de 
Araçoiaba/PE, bem como, dos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social; 
Órgãos e/ou entidades participantes do presente certame e que integrarão a 
respectiva Ata de Registro de Preços dele decorrente: 

-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA - CNPJ nº 01.613.860/0001-63;  

-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ nº 12.193.507/0001-98;  

-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 11.267.979/0001-85.  

h) O fornecimento de combustível para os veículos cadastrados no sistema de 
gerenciamento eletrônico ocorrerá em rede de estabelecimentos credenciados 
24 horas, 07 (sete) dias da semana;  

i) O prazo para atendimento, solução de problemas e assistência técnica relativo 
ao software fornecido deverá ser inferior a 24 (vinte e quatro) horas. 

1.2 Não está prevista para o presente certame a indicação das cotas reservadas, 
nos termos do inciso III do art. 48, da LC n. 123, de 2006, devido ao seu 
enquadramento nas exceções previstas no art. 49, incisos II, III e IV do referido 
dispositivo legal.  

1.3. As quantidades estimadas de etanol comum, etanol aditivado, gasolina 
comum, gasolina aditivada, diesel comum, diesel aditivado/S10/outros, foram 
estimadas com base no consumo de combustíveis no período de 02 de janeiro 
de 2021 a 01 de junho de 2021 bem como, perspectivas futuras de consumo, 
sendo que poderão ocorrer flutuações nestes quantitativos.  

1.4. O objeto da licitação tem natureza de serviço comum, uma vez que possui 
padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos 
por meio de especificações usuais do mercado, em conformidade com a 
definição constante no parágrafo único do Art. 1º da Lei 10.520/02.  

1.5. Os quantitativos e valores dos itens são os discriminados na tabela acima.  

1.6. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada 
por Preço global.  
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1.7. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por 
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, 
da Lei 8.666 

2 - DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A contratação se justifica em virtude da necessidade de suprir as viaturas 
componentes da frota da Prefeitura Municipal de Araçoiaba- PE e suas 
secretarias. A aquisição de combustíveis resulta da clara necessidade de 
abastecimento de viaturas, para atendimento das demandas inerentes a Urbe 
em suas diversas áreas de atuação, dando como exemplo: Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Educação, Infraestrutura, bem como as demais secretarias. 

2.2. A execução do serviço em tela atenderá às necessidades de 
gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis para as secretarias 
desta municipalidade.  

2.3. A necessidade da contratação do gerenciamento do abastecimento de 
combustível se relaciona às peculiaridades das atividades desenvolvidas pela 
Prefeitura, em especial na Secretaria de Saúde, Educação, Infraestrutura. 

 2.3.1 Na ocorrência de missões deflagradas em nível local ou na região 
metropolitana, há deslocamentos de viaturas desta Urbe;  

2.3.2 Não é possível prever a rota de deslocamento, no desencadeamento de 
missões na saúde, gabinete por exemplo, sendo seu conhecimento somente no 
momento da transferência de uma paciente para uma outra unidade.  

2.3.3 Pode haver necessidade de abastecimento em qualquer localidade da 
Região Metropolitana do Recife, com destaque para Igarassu, Recife;  

2.3.4 Devido ao fato de o número de veículos utilizadas, a concentração das 
mesmas para o abastecimento em reduzida quantidade de postos dentro do 
município poderá sofrer atrasos no cumprimento das demandas.  

2.4. A implementação do sistema possibilita o gerenciamento informatizado das 
viaturas que compõe a frota da Prefeitura Municipal, compreendendo a 
implantação e gestão de um sistema tecnológico específico com metodologia 
de cadastramento das viaturas, condutores, fiscalizadores, controle e logística, 
viabilizando o monitoramento do abastecimento dos veículos e a fiscalização 
financeira e operacional do processo, em caráter contínuo, contemplando:  
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2.5. Identificação do veículo: marca/modelo, placa, tipo de combustível, 
capacidade do tanque, matrícula e nome do motorista e outros dados do 
interesse da Prefeitura.  

2.6. Controle de abastecimento do veículo: data, hora, tipo de combustível, 
quantidade de litros, valor total, local do abastecimento, quilometragem;  

2.7. Média de consumo por veículos;  

2.8 Como consequência da presente contratação a Prefeitura Municipal, espera 
obter os seguintes resultados:  

2.8.1 Disponibilidade de uma rede de postos de combustíveis credenciados que 
atendam dentro da municipalidade e na Região Metropolitana do Recife;  

2.8.2 Rede de postos para fornecimento de combustíveis, cobrindo todos os 
locais estratégicos dentro do município e da Região Metropolitana, todos os dias 
da semana, credenciando estabelecimentos idôneos, preferencialmente 
certificados pela ANP. destinados aos diversos tipos de marcas e modelos de 
veículos que compões a frota;  

2.8.3 Todos os postos de combustível credenciados na rede contratada deverão 
estar aptos e habilitados a atender a frota de veículos do município. Não 
poderão existir postos listados como credenciados pela Licitante Vencedora e 
Habilitada, que na prática não aceitem abastecer a frota de veículos do 
município, utilizando o cartão da contratada;  

2.8.4 Deverão ser disponibilizados, no mínimo, 2 (trinta) postos credenciados no 
município de Araçoiaba e 15 (quinze) dentro da região metropolitana;  

2.8.5 A ampliação da rede de postos de combustível credenciados, sempre que 
solicitada pela contratante nas localidades indicadas, e, caso não seja possível, 
a contratada deve justificar o motivo para o não credenciamento;  

2.8.6 Disponibilização de um sistema de dados confiável, que facilite o controle e 
a fiscalização interna e externa;  

2.8.7 Modernização dos controles e redução do tempo de compilação e análise 
de dados;  

2.8.8 Redução de procedimentos administrativos, aumentando a transparência e 
a precisão das informações;  
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2.8.9 Implantação de sistema integrado com uso de tecnologia de identificação 
eletrônica e senhas de acesso, visando a execução e controle eficientes do 
fornecimento de combustíveis; 2.8.10 Informatização dos controles a partir de 
sistema integrado, possibilitando o lançamento de dados, emissão de relatórios 
financeiros, operacionais e gerenciais, que permitam controle total dos gastos 
com combustíveis;  

2.8.11 Fornecimento de cartões magnéticos de monitoramento de frota, sem 
custo para a Prefeitura Municipal, sendo que estes custos estarão inclusos no 
valor do serviço de gerenciamento da frota;  

2.10.12 Quantidade de cartões diretamente relacionada com a quantidade de 
viaturas da frota da Prefeitura Municipal, alertando que a quantidade poderá 
aumentar ou diminuir em razão do aumento ou diminuição da frota;  

2.10.13 Substituição de cartões quebrados, danificados, extraviados sem custo 
para a Prefeitura Municipal;  

2.10.14 Disponibilização de senhas individuais para os servidores indicados pela 
Prefeitura Municipal, acessarem a base gerencial;  

2.10.15 O funcionamento do sistema deverá ser on line, ou seja, quando o 
servidor da Prefeitura Municipal alterar valores e dados nas placas dos 
respectivos cartões, tal alteração será incluída imediatamente;  

2.10.16 Possibilidade de alteração de senhas de acesso, sempre que necessário, 
sem a necessidade de participação de funcionário da empresa contratada.  

2.10.17 Combustíveis fornecidos em conformidade com as especificações 
técnicas exigidas pela ANP- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis;  

2.10.18 Possibilidade de bloqueio de abastecimento imediato, realizado somente 
pelos responsáveis pelo gerenciamento dos serviços na Prefeitura Municipal de 
Araçoiaba;  

2.10.19 Sistema de segurança que impeça o abastecimento de outras viaturas 
que não sejam autorizadas pela Prefeitura Municipal, e permita o controle sobre 
todos os abastecimentos; 2.10.20 Acesso a base operacional, para qualquer 
operação, feito somente após a digitação de uma senha ou código de acesso 
válido do usuário;  
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2.10.21 O acesso a base operacional, para qualquer operação, deverá ser 
liberado, também, para ser feito por aparelhos móveis, tipo celular; 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  

3.1 A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos 
Preliminares, abrange a prestação dos serviços de gerenciamento e controle de 
aquisição de combustíveis (gasolina comum, gasolina aditivada, etanol comum, 
diesel comum, diesel aditivado/S10/outros), em redes de postos credenciados em 
todo território nacional, por meio da implantação e operação de sistema 
(software) informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou 
micro processado, com execução indireta mediante empreitada o regime de 
empreitada por preço global para atender as necessidades de abastecimento 
dos veículos da frota da Prefeitura Municipal.  

3.2 A Contratada promoverá o gerenciamento informatizado para fins de 
abastecimento dos veículos da frota da Contratante, compreendendo a 
implantação e gestão de um sistema tecnológico específico com metodologia 
de cadastramento dos veículos, condutores, fiscalizadores, controle e logística, 
possibilitando o abastecimento de combustíveis dos veículos e a fiscalização 
financeira e operacional do processo, em caráter contínuo, contemplando 
ainda:  

3.3. Rede de postos credenciados para o fornecimento de combustíveis, 
cobrindo todos os locais estratégicos da municipalidade e na Região 
Metropolitana, todos os dias da semana, vinte e quatro horas por dia, 
credenciando estabelecimentos idôneos, certificados pela ANP, destinados aos 
diversos tipos de marcas e modelos dos veículos da Prefeitura Municipal:  

3.3.1. A rede credenciada fornecerá os seguintes combustíveis: gasolina comum, 
gasolina aditivada, etanol comum, diesel comum, diesel aditivado/S10/outros, e  

3.3.2. Cumprimento de todos os requisitos referentes à rede credenciada, 
conforme especificado no Termo de Referência;  

3.4. Implantação de sistema integrado com uso de tecnologia de identificação 
eletrônica para os veículos e para os condutores, e senhas de acesso, visando à 
execução e controle eficientes do fornecimento;  

3.5. Informatização dos controles a partir de sistema integrado de gestão de 
frota, possibilitando o lançamento de dados, emissão de relatórios financeiros, 
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operacionais e gerenciais, que permitam controle total dos gastos com 
combustíveis;  

3.6. Controle e gestão de consumo de combustível e seu custo, que ficará a 
cargo dos fiscais do contrato;  

3.7. Disponibilizar relatórios gerenciais e operacionais informatizados ao 
Contratante para cada veículo, contendo: identificação, tipo de combustível, 
número de quilômetros por litro de combustível, quantidade de litros, valor por 
litro, percentual de desconto ofertado, se for o caso; local, hora e data em cada 
abastecimento.   

3.8. Verificar demais condições referentes à emissão de relatórios, conforme 
Termo de Referência.  

3.9. A Contratada deverá implantar o sistema informatizado de cadastro, 
gerenciamento e administração de frota de veículos, voltado ao abastecimento 
e controle do consumo de combustíveis, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados a partir da assinatura do contrato, contendo os seguintes dados:  

3.9.1 Identificação do veículo: marca/modelo; ano de fabricação; patrimônio; 
unidade de lotação (localidade); chassi; placa; tipo de combustível; 
capacidade do tanque; autonomia de rodagem km/litro; e outros de interesse 
da Prefeitura Municipal;  

3.9.2 Controle de abastecimento do veículo: local do abastecimento; 
hodômetro; data; hora; tipo de combustível; quantidade de litros; valor por litro; 
desconto ofertado, se for o caso; valor total bruto do abastecimento; valor total 
líquido do abastecimento, após aplicação do desconto ofertado, se for o caso;  

3.9.3 Cadastro de usuários: fiscalizadores e motoristas;  

3.9.4 Relatório de consumo de combustíveis: por veículo; por combustível; por 
data; por período; por unidade de lotação;  

3.9.5 Outros relatórios de interesse da Contratante.  

3.10. No prazo supracitado, inclui-se a emissão dos cartões micro processados 
(com chip ou magnético) para cada veículo informado pela Contratante e, 
conforme a tecnologia adotada pelas licitantes, a emissão de senha para cada 
condutor, cujas transações de abastecimento do condutor estarão vinculadas à 
matrícula do servidor no órgão, para possibilitar os abastecimentos nos postos 
credenciados;  
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3.11. Implantar identificação eletrônica para cada veículo da frota, que deverá 
ser individual e intransferível, ao interesse do Contratante;  

3.12. Somente a partir do primeiro dia subsequente ao fim do prazo estabelecido 
no item acima será possível a realização de gastos por meio da rede 
credenciada.  

3.13. A contratada deverá fornecer até 10 (dez) cartões "genéricos" (que possam 
ser associados a placa de outra viatura em decorrência de necessidade 
urgente), vinculados a Prefeitura Municipal para substituição de cartões 
extraviados, quebrados, danificados, atendimento de urgência, para incluir 
novas viaturas na frota (até a chegada do respectivo cartão da viatura) ou 
outras necessidades de abastecimento, no interesse da Administração 
contratante.  

3.14. O processo de implantação do Sistema pela Contratada compreende as 
seguintes atividades:  

3.14.1 Definição da logística da rede de postos;  

3.14.2 Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos;  

3.14.4 Fornecimento à contratante dos dados cadastrais da rede de postos 
credenciados;  

3.14.5 Treinamento dos condutores e gestores para operação do sistema; 
Fornecimento dos cartões para os veículos informados pela Contratante, que 
deverá ser efetuado até o prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir 
da assinatura do contrato, e, conforme a tecnologia adotada pelas licitantes, 
fornecimento de senha para cada condutor que estará vinculada a matrícula do 
servidor no órgão, para possibilitar os abastecimentos nos postos credenciados.  

3.15. Para implantação dos serviços a Contratante fornecerá à Contratada, após 
a assinatura do contrato, o cadastro completo e atualizado dos veículos e 
condutores, contendo os seguintes dados:  

3.15.1 Veículos Automotores: Placa Oficial ou Prefixo de Registro (se tratando 
tratores); Marca; Tipo; Chassi; Combustível; Ano de fabricação; Centros de Custo; 
Capacidade do tanque; e Hodômetro.  

3.15.2 Condutores: Nome, Registro funcional (Matrícula), e Unidade de lotação.  
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3.16. O prazo para treinamento de todos os gestores e usuários envolvidos na 
utilização do sistema proposto deverá ser de no máximo 15 (quinze) dias úteis, 
após a assinatura do contrato. 3.17. Durante a execução do contrato, a 
Contratante poderá incluir, excluir ou realocar veículos conforme sua 
necessidade e conveniência, sem prejuízo ao histórico de abastecimento 
vinculado a este.  

3.18. Na hipótese de realocação de veículos entre Unidades da Contratante, a 
Contratada deverá garantir que os cartões de identificação dos mesmos 
permaneçam válidos e passíveis de utilização, sem qualquer interregno 
interruptivo.  

3.19. Para implantação do sistema não será permitida modificação e/ou 
instalação de equipamentos nos veículos, salvo com expressa e justificada 
autorização da Contratante.  

3.20. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos equipamentos, 
materiais e sistemas necessários à perfeita execução contratual, conforme 
disposto no Termo de Referência.  

3.21. A contratada deverá declarar que tem pleno conhecimento das condições 
necessárias para a prestação do serviço.  

3.22. As obrigações da Contratada e Contratante serão descritas 
detalhadamente no Termo de Referência  

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

4.1. Trata-se de serviço comum, nos termos do parágrafo único, do art. 1º da Lei 
nº 10.520, de 2002., c/c art. 3º, II do Decreto nº 10.024/2019, de caráter 
continuado sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 
exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua 
forma eletrônica.  

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

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

5.1. A contratada deverá possuir experiência comprovada na prestação de 
serviços de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis (gasolina 
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comum, gasolina aditivada, etanol comum, diesel comum, diesel 
aditivado/S10/outros, em rede de postos credenciados em no município e na 
região metropolitana, através da implantação e operação de sistema (software) 
informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro 
processado. 5.2. A contratada deverá possuir rede credenciada e atender ainda 
os seguintes requisitos mínimos:  

5.2.1 Disponibilizar, no mínimo, 02 (dois) postos credenciados no município de 
Araçoiaba-PE, e 15 (quinze) na região metropolitana. 

5.2.2 Todos os postos de combustível credenciados na rede contratada deverão 
estar aptos e habilitados a atender as viaturas da Prefeitura Municipal de 
Araçoiaba-PE. Não poderão existir postos listados como credenciados pela 
Licitante Vencedora e Habilitada, que na prática não aceitem abastecer as 
viaturas da Prefeitura Municipal de Araçoiaba-PE; 

5.3. Possuir cadastro regular, mantendo a mesma condição de habilitação e 
ausência de impedimentos para licitar e contratar com a Administração Pública;.  

5.4. Não possuir cadastro negativo para o CNPJ e o(s) CPF(s) dos sócio(s) 
majoritário(s) na consulta consolidada do TCU, por meio do site: 
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.  

5.5. Atender as regras de sustentabilidade ambiental definidas pelos órgãos 
fiscalizadores, como ANP, IBAMA, além dos órgãos estaduais de preservação do 
meio ambiente.  

5.6. O contrato terá duração inicial de 12 (doze) meses, podendo vir a ser 
prorrogado, por iguais períodos, na forma e nos limites da legislação (Lei 
8.666/93).  

5.7. Não se vislumbra necessidade de transição contratual com transferência de 
conhecimento, já que os sistemas disponibilizados pelas empresas do ramo 
atendem as necessidades de controle dos contratantes.  

5.8. Ofertar desconto para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, referentes ao fornecimento de 
combustíveis, a partir do percentual mínimo constante do Termo de Referência.  

5.9. Propor um porcentual para Taxa de Administração (item 06). O valor da Taxa 
de Administração deverá ser inferior à média verificada em contratos 
pesquisados, que estão em vigor, e constantes no Estudo Preliminar.  
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5.10. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições 
necessárias para a prestação do serviço. As obrigações da Contratada e 
Contratante estão previstas neste Termo de Referência.  

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO  

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante 
poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, 
facultado,  acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à 
sexta-feira, das 09 horas às 11 horas e das 14 horas às 16 horas.  

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da 
sessão pública.  

6.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 
realização da vistoria.  

6.4. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser 
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, 
contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa 
tenha condições de bem elaborar sua proposta.  

6.5. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar 
posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou 
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 
devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.  

6.6. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 
da licitação.  

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:  

7.1.1 Os serviços objeto da contratação deverão ser gerenciados por sistema de 
controle informatizado, mediante o uso de cartões microprocessados (com chip 
ou magnético) fornecidos pela empresa contratada, sendo um cartão para 
cada veículo e mais 15 (quinze) "genéricos" vinculados a Prefeitura Municipal de 
Araçoiaba-PE, conforme a tecnologia adotada pelas licitantes, senha para cada 



 
 

 
 

 

Av. João Pessoa Guerra, s/n  Centro Araçoiaba-PE CEP 53690-000 CNPJ 01.613.860/0001-63 
Fone: (81) 3543.8432 | 3543.8545 • E-mail prefeitura_aracoiaba@ig.com.br 

 

condutor, cujas transações de abastecimento do condutor estarão vinculadas à 
matrícula do mesmo no órgão para possibilitar os abastecimentos nos postos 
credenciados.  

7.1.2 O sistema de distribuição de crédito dentro dos centros de custos e centros 
de resultados deverá manter plataforma “aberta” para livre modificação pelo 
Gestor “master” do contrato e pelos Gestores dos núcleos/setores/delegacia (em 
seus respectivos núcleos/setores/delegacias), indicados pelo Gestor “máster” da 
Contratante. Todas as transações serão feitas por meio de senha própria, que 
manterá os limites distribuídos dentro do valor global contratado.  

7.1.3 O s cartões deverão, preferencialmente, efetuar transações on line, porém, 
deverão possuir tecnologia para também aceitar transações off line nos casos 
onde a conexão do equipamento com o autorizador apresentar problema.  

7.1.4 O sistema deverá ainda possuir previsão para lançamento manual do 
abastecimento, com autorização fornecida via telefone 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 7 (sete) dias por semana, de forma a manter o atendimento em caso de 
pane no equipamento que impeça as transações on line e off line ou 
impossibilidade de utilização do cartão.  

7.1.5 O fornecimento dos cartões micro processados (com chip ou magnético) 
deverá ser realizado em quantitativo nunca inferior a quantidade de veículos da 
frota, devendo cada viatura possuir o próprio cartão, o qual deverá estar 
vinculado a sua respectiva placa, não podendo o mesmo cartão possibilitar o 
abastecimento de outro veículo não vinculado a ele ou mesmo a veículo não 
pertencente à frota da contratada.  

7.1.6 Cada condutor deverá ter sua identificação validada através de senha, 
cujas transações de abastecimento do condutor estarão vinculadas à matrícula 
do mesmo no órgão, durante a execução de abastecimentos na rede de postos 
credenciada.  

7.1.7 A empresa vencedora será responsável, às suas expensas, pelo 
fornecimento dos cartões e pela capacitação dos usuários e gestores do sistema.  

7.1.8 A Contratada será responsável pela administração, manutenção, 
organização e credenciamento de uma rede de postos de combustíveis, que 
deverão estar equipados para aceitar as transações com os cartões micro 
processados (com chip ou magnéticos) dos usuários do sistema.  
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7.1.9 Os estabelecimentos que não estiverem credenciados no momento da 
contratação, poderão se credenciar junto à Contratada, desde que possuam 
condições de se adequar às exigências técnicas deste Termo de Referência.  

7.1.10 A rede de postos de combustíveis deverá ser suficiente ao pleno 
atendimento da demanda de serviços de abastecimento da frota.  

7.1.11 A rede credenciada deverá atender, no mínimo, aos critérios definidos nas 
alíneas do subitem 5.1. deste Termo de referência.  

7.1.12. Conforme a necessidade, e por solicitação da Contratante devidamente 
justificada, a Contratada deverá promover o credenciamento de novos postos 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da solicitação.  

7.1.14 A rede de postos credenciada pela Contratada deverá estar equipada 
para aceitar transações e processos de contingência para finalização da 
transação.  

7.1.15 A Contratada é a única responsável pelo pagamento dos valores 
efetivamente consumidos junto aos postos credenciados. Sendo assim não 
responderá a Contratante, em hipótese alguma, nem solidária e nem 
subsidiariamente, por eventuais inadimplementos da Contratada.  

7.1.16 A composição dos relatórios deverá ser submetida à apreciação da 
Contratante para adequação às suas necessidades.  

7.1.17 O sistema de controle informatizado deverá permitir a consulta e a emissão 
de relatórios em tempo real, contemplando a rede atualizada de postos 
credenciados pela Contratada, de forma total (todos os postos credenciados 
dentro do município e na Região Metropolitana e no Estado de Pernambuco, 
sem a necessidade de utilização de senha de acesso;  

7.1.18 Os relatórios disponibilizados pela Contratada deverão conter, no mínimo, 
informações acerca dos veículos discriminados por placa, marca, modelo, tipo 
de combustível, de fabricação, base da Unidade Administrativa e/ou Unidade 
Gestora e Centro de Custo.  

7.1.19 Os relatórios das transações de abastecimento deverão conter, no mínimo, 
as seguintes informações:  

a) Relatório de Histórico: deverá fornecer informações sobre o consumo de 
combustível de cada veículo, preços praticados em cada abastecimento (preço 
unitário/litro e preço total bruto do abastecimento, percentual de desconto 



 
 

 
 

 

Av. João Pessoa Guerra, s/n  Centro Araçoiaba-PE CEP 53690-000 CNPJ 01.613.860/0001-63 
Fone: (81) 3543.8432 | 3543.8545 • E-mail prefeitura_aracoiaba@ig.com.br 

 

ofertado para o tipo de combustível, se for o caso; preço total líquido do 
abastecimento, após aplicação do percentual de desconto, se for o caso), 
análise de consumo de combustível por veículo, fornecendo opção para 
extração de dados diários, semanais, quinzenais, mensais, semestrais, anuais ou 
por período delimitado;  

b) Relatório de Uso: deverá fornecer informações sobre o uso de combustível por 
veículo, discriminando o posto credenciado onde foi realizado o abastecimento, 
localidade, horário, tipo de combustível, quantidade de litros, valor (preço 
unitário/litro e preço total bruto do abastecimento), percentual de desconto 
ofertado para o tipo de combustível, se for o caso; preço total líquido do 
abastecimento, após aplicação do percentual de desconto, se for o caso; placa 
do veículo e o condutor (que através de senha executou o abastecimento);  

c) Relatórios Financeiros: deverá fornecer dados sistematizados por veículo, 
informando quilometragem total percorrida no período solicitado (diário, 
semanal, quinzenal, mensal, semestral, anual ou delimitado), quantidade de litros 
consumidos por combustível, rendimento por combustível, valor (preço 
unitário/litro e preço total bruto do abastecimento), percentual de desconto 
ofertado para o tipo de combustível, se for o caso; preço total líquido do 
abastecimento, após aplicação do percentual de desconto, se for o caso; 
unidade que está vinculado e apresentando somatório total por veículo, por 
unidade, centro de resultado e geral; 

 d) Histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pela 
Contratante;  

e) Volume de gastos e consumos realizados por tipos de combustível no período 
solicitado (diário, semanal, quinzenal, mensal, semestral, anual ou delimitado); 

 f) Despesas realizadas por BASE DE GERENCIAMENTO e CENTRO DE CUSTO;  

g) Cadastro completo dos veículos, condutores e respectivas BASES DE 
GERENCIAMENTO.  

7.2. A execução dos serviços será iniciada após assinatura do contrato, devendo 
os serviços estarem disponíveis (sistema, cartões de abastecimento e senhas) até 
20 (vinte dias) após a assinatura do Contrato. 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  



 
 

 
 

 

Av. João Pessoa Guerra, s/n  Centro Araçoiaba-PE CEP 53690-000 CNPJ 01.613.860/0001-63 
Fone: (81) 3543.8432 | 3543.8545 • E-mail prefeitura_aracoiaba@ig.com.br 

 

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem 
na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da avença, 
devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 
especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.  

8.2. A comunicação entre fiscais, gestores de contrato e secretário da 
Contratante e a Contratada será realizada por telefone (visando agilidade em 
alguns procedimentos), e, sempre que possível, pela via eletrônica, por meio de 
endereços eletrônicos oficiais, no caso da Contratante, e do endereço eletrônico 
informado pela Contratada no ato da contratação ou durante o processo 
licitatório.  

8.3. A forma de comunicação eletrônica deverá ser utilizada inclusive como meio 
para envio de notificações a respeito de abertura de processos de sanções 
contratuais e rescisão unilateral, sendo contabilizados os respectivos prazos para 
resposta, independente de comprovação de recebimento, a partir do seu envio.  

8.4. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.  

8.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada 
com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.  

8.6  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumento de controle.    

8.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, 
de 1993.  

8.8. Considerando que o pagamento mensal considerará a qualidade dos 
serviços, com eventuais descontos automáticos decorrentes de deficiência na 
prestação, deverá ser preenchido pela fiscalização, mensalmente, para efeito 
de aplicação, ou não, de descontos automáticos com base no resultado, que 
será levado ao conhecimento da CONTRATADA pela via eletrônica, conforme 
previsto nos subitens acima.  

8.9. A aplicação de descontos automáticos em decorrência de serviços mal 
prestados, não afasta a possibilidade de aplicação das demais sanções 
administrativas previstas neste TR.  
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8.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 
responsabilidades assumidas pela Contratada, ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas neste TR e na legislação vigente.  

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS  

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição 
quando necessário:  

9.1.1 Cartões magnéticos ou micro processados, na forma definida neste 
Termo de Referência;  

9.1.2 Sistema informatizado (software) para gerenciamento do controle de 
abastecimento; e  

9.1.3 Gasolina comum, gasolina aditivada, etanol comum, diesel comum, 
diesel aditivado/S10/outros, por meio de rede credenciada idônea.  

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA  

10.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:  

10.1.1 Para fim de estabelecimento físico da rede credenciada, a sede da 
Prefeitura Municipal de Araçoiaba-PE, encontra-se, Avenida João Pessoa Guerra, 
s/n – Centro – Araçoiaba – PE, no CEP 53.690-000.  

10.1.2 A demanda por combustíveis foi estimada considerando os critérios 
constantes no Estudo Preliminar da Contratação, ano anterior e os últimos três 
meses do ano corrente.  

10.1.3 A rede credenciada da contratada deve praticar preços compatíveis com 
os do mercado do Estado de Pernambuco, utilizando-se para determinar a 
razoabilidade destes, os preços médios divulgados pela Agência Nacional de 
Petróleo – ANP;  

10.1.4 Desta forma, considerando que a referência de preços dos combustíveis é 
o divulgado pela ANP para o Estado de Pernambuco, é aceitável que o preço 
do combustível praticado na rede credenciada tenha como o preço máximo 
aquele constante no Site da ANP (Sistema de Levantamento de Preços - Por 
Estado - Estado de Pernambuco;  
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10.1.5 A contratada deverá obrigatoriamente credenciar novos postos de 
combustíveis, num prazo de 20 dias, de modo que o preço da rede credenciada 
seja reduzido, no máximo, ao mesmo patamar do preço cotado pela ANP 
conforme consta no inciso anterior.  

10.1.6 É dever da contratada fiscalizar sua rede credenciada, de forma a coibir a 
prática mencionada no item 10.1.4, ou seja, a prática de preços superiores 
àqueles constantes em divulgação no Site da ANP.  

10.1.7 A frota média de viaturas de 30 (trinta) veículos.  

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

11.1. São obrigações da Contratante:  

11.1.1 Fornecer por escrito as informações e esclarecimentos necessários para o 
desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;  

11.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos;  

11.1.3 Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços e pelos 
créditos efetivamente utilizados, desde que cumpridas as formalidades e 
exigências do contrato, considerando a taxa de administração e os descontos 
ofertados, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  

11.1.4 Indicar pessoa autorizada pelo gestor do contrato para atuar como 
administrador geral do sistema;  

11.1.5 Comunicar/Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas 
ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, ou que encontrar na 
prestação dos serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

11.1.6 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das 
obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio a falhas detectadas, indicando dia, 
mês e ano, bem como, o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis;  

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

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

11.1.9 Solicitar o credenciamento de novos postos de combustível em 
quantidades e localidades consideradas importantes para a Prefeitura Municipal 
de Araçoiaba-PE;  

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

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

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

11.1.12.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, 
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, 
exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;  

11.1.12.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 
Contratadas; 11.1.12.3 Considerar os trabalhadores da Contratada como 
colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela 
contratação;  

11.1.13 Cientificar o órgão de representação judicial (Procuradoria) para adoção 
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela 
Contratada;  

11.1.14 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada 
houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei 8.666, 
de 1993;  

11.1.15 Arquivar, entre outros documentos, orçamentos, contratos, aditamentos, 
relatórios, após a execução dos serviços e fornecimento dos combustíveis em 
conformidade com o Contrato;  

11.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
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Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.  

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  

12.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, e a prestação dos 
serviços conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus 
anexos, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, 
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 
Edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos 
danos sofridos;  

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

12.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, ou da prestação dos serviços, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, 
bem como, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local 
dos serviços;  

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

12.1.6 Credenciar, por ocasião da assinatura do contrato, junto à Prefeitura 
Municipal de Araçoiaba-PE um representante/preposto para representá-la 
durante a execução do contrato, recebendo reclamações e providenciando o 
atendimento das solicitações formuladas;  

12.1.7 Fornecer cartões magnéticos personalizados e sem custo adicional, 
acompanhado da respectiva senha de utilização (se for o caso). Na 
possibilidade de ocorrer acréscimo na frota da contratante, o fornecimento dos 
novos cartões será gratuito;  
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12.1.8 Garantir a validade dos cartões magnéticos e sua aceitabilidade em 
postos credenciados (município e Região Metropolitana, bem como em todo o 
Estado de Pernambuco. 

12.1.9 Substituir os cartões extraviados, defeituosos ou danificados, sem custos 
para a contratante, sempre que for solicitado;  

12.1.10 A contratada deverá disponibilizar sistema para consulta de créditos nos 
cartões; 12.1.11 Possibilitar à contratante de forma on-line, que promova a 
recarga de créditos nos cartões de abastecimento;  

12.1.12 Os postos conveniados com a contratada deverão fornecer ao condutor 
do veículo uma via do comprovante da operação para aquisição de 
combustível, no ato do abastecimento; 12.1.13 Disponibilizar, no mínimo, 02 (dois) 
postos no município e nos demais postos da Região Metropolitana;  

12.1.14 Todos os postos de combustível credenciados na rede contratada 
deverão estar aptos e habilitados a atender as viaturas da Araçoiaba-PE. Não 
poderão existir postos listados como credenciados pela Licitante Vencedora e 
Habilitada, que na prática não aceitem abastecer as viaturas da Polícia Federal, 
utilizando o cartão da contratada;  

12.1.15 A contratada deve buscar ampliar a rede de postos de combustível 
credenciados, sempre que solicitado pela contratante nas localidades 
indicadas. Caso não seja possível, a contratada deve justificar o motivo para o 
não credenciamento;  

12.1.16 Deverão ser lançados no sistema de gestão dos cartões o valor do 
abastecimento, litros abastecidos e quilometragem do veículo após cada 
fornecimento;  

12.1.17 A contratada deverá disponibilizar a consulta, pelo usuário, de saldo dos 
cartões nos postos de combustível credenciados, mesmo antes da realização do 
abastecimento;  

12.1.18 A contratada deverá fornecer sistema on-line que possibilite a obtenção, 
por parte da contratante, de relatórios gerenciais, com no mínimo as seguintes 
informações: -Identificação do veículo e do motorista; -Identificação do local do 
abastecimento (nome do posto, endereço, CNPJ); -Quantitativo de litros 
abastecidos; -Data e hora do abastecimento; -Valor do abastecimento; -
Quilometragem por abastecimento; -Saldo do cartão;  
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12.1.19 O sistema da contratada deverá permitir o bloqueio e o desbloqueio dos 
cartões de abastecimento pela contratante;  

12.1.20 O sistema tecnológico utilizado pela Contratada deverá permitir a 
extração de informações convenientes ao Contratante, por meio da emissão de 
relatórios gerenciais, conforme decisão do Gestor do Contrato;  

12.1.21 A contratada deverá disponibilizar autorização para abastecimento 
manual, sempre que o sistema apresentar defeitos ou problemas técnicos que 
impeçam o abastecimento. Tal abastecimento pode ter autorização por 
telefone, internet ou qualquer outro meio que a contratada oferecer;  

12.1.22 - A contratada deverá disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) 
horas, para as demandas apresentadas pela contratante, seja em relação a 
abastecimento ou qualquer outra solicitação pertinente ao contrato em vigor;  

12.1.23 A Contratada deve aprimorar os relatórios fornecidos, ou disponibilizar 
outros relatórios pertinentes à execução contratual de acordo com a 
necessidade da contratante.  

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

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

12.1.26 Independente da verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores , a ser realizada pela Contratante, a empresa contratada deverá 
entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, juntamente com o 
Documento fiscal de cobrança pelos serviços prestados no mês, os seguintes 
documentos:  

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou 
Distrital do domicílio ou sede do contratado;  

4) Certidão de Regularidade do FGTS -CRF; e  
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5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, conforme alínea “c” do item 
10.2 do Anexo VIII-B IN SEGES/MP n.5/2017;  

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

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

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

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

12.1.31 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e 
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 
especificações solicitadas;  

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

12.1.33 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, 
quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela 
Lei nº 13.146, de 2015;  

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

12.1.35 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou municipal, as normas de segurança da Contratante;  
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12.1.36 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 
previsto, inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;  

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

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

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

12.1.38 Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer 
da execução do contrato, quando se tratar da subcontratação prevista no 
artigo 48, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006; 12.1.39 Substituir a empresa 
subcontratada, se for o caso, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de 
extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 
contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a 
demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese e que ficará responsável 
pela execução da parcela originalmente subcontratada;  

12.1.40 Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo 
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, se for o caso;  

12.1.41 Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, 
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, 
inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que 
continuará a execução dos serviços;  
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12.1.42 Quando da implantação do Sistema informatizado, a empresa 
Contratada deverá oferecer treinamento para os servidores indicados pela 
Contratante, preferencialmente, presencial. Porém, a critério da Contratante 
este treinamento poderá ser oferecido de a distância, ou on line;  

12.1.43 Sempre que houver atualização ou qualquer alteração no sistema 
disponibilizado pela Contratada, a mesma deverá promover reciclagem ou novo 
período de treinamento aos servidores indicados pela Contratante;  

13. DO PREPOSTO  

13.1. Deverá informar o número de telefone e endereço de e-mail para contato, 
os quais servirão de meio de comunicação entre a Contratante e a Contratada;  

13.2. Deverá estar acessível ao Contratante, por intermédio de telefones fixos e 
ou celulares; 13.3. Não importará em ônus à Contratante;  

13.4. Deverá ter capacidade para gerenciamento administrativo e técnico 
visando agilizar os contatos com o representante da Administração durante a 
execução do contrato, emissão de relatórios e orçamentos que forem solicitados 
pela Contratante;  

13.5. Não terá a permanência no local da prestação do serviço obrigatória, salvo 
quando demandado pela Contratante;  

13.6. Deverá ter capacidade de prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas, 
encaminhar solicitações de correção de eventuais problemas no Sistema ou na 
prestação dos serviços de responsabilidade da Contratada, bem como, atender 
reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;  

13.7. Deverá comparecer às instalações da Contratante periodicamente, ou 
sempre que solicitado, em tempo hábil para tratar com o fiscal do contrato, 
exclusivamente, de assuntos administrativos referentes ao contrato, em prazo não 
inferior a 24 (vinte e quatro) horas;  

13.8. Deverá providenciar todas as documentações solicitadas pela fiscalização, 
relacionadas à comprovação do cumprimento das obrigações contratuais;  

13.9. Em caso de dificuldade na comunicação com o preposto, a Contratada 
deverá nomear, imediatamente, outro funcionário, apto a tomar as decisões 
necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais;  
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13.10. Caso haja dificuldade na comunicação com o preposto, a Contratada 
deverá nomear, imediatamente, novo preposto, apto a tomar todas as decisões 
necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais;  

13.11. A contratada deverá informar previamente à fiscalização do contrato a 
necessidade de mudança das indicações contidas no subitem anterior, de forma 
a não haver interrupção na comunicação entre as partes. Em caso imprevisíveis, 
a comunicação deverá ser efetuada imediatamente após a constatação da 
ocorrência.  

13.12. Pelas características dos serviços desenvolvidos, pelos servidores da 
Contratante, a contratada, por meio de seu preposto, ou na ausência deste, por 
outro funcionário devidamente nomeado, prestará assistência 24 horas para 
solucionar problemas e dirimir dúvidas. Tal atendimento será feito, 
preferencialmente, por telefone, dependendo da urgência da situação.  

14. DA SUBCONTRATAÇÃO  

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.  

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

15.1. 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.  

16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem 
na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, 
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da 
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666, de 1993; 

16.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para 
o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato;  

16.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada 
com base nos critérios previstos neste Termo de Referência;  
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16.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, 
deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei 
nº 8.666, de 1993;  

16.5. A conformidade da técnica a ser utilizada na execução dos serviços deverá 
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha 
descrição detalhada da mesma, de acordo com o estabelecido neste Termo de 
Referência, informando as respectivas informações técnicas, tais como: 
qualidade e forma de uso;  

16.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das 
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 
67 da Lei nº 8.666, de 1993;  

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

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

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

16.10 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução 
do objeto e devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos 
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: a) não produzir os 
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resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida 
as atividades contratadas; ou b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos 
exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade 
inferior à demandada.  

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

16.12 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a 
avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

16.13 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize 
a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

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

16.15 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da 
prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta 
ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores 
redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as 
regras previstas no ato convocatório.  

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

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  

17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento 
definitivo dos serviços, nos termos abaixo.  

17.2. Concomitante, com o adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá 
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação 
contratual.  
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17.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela 
equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte 
forma:  

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

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

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

17.4 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos 
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar 
Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, se necessário 
evidenciar alguma falta ou ajuste na parcela em atesto, e encaminhá-lo ao 
gestor do contrato.  

17.4.1 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, se houver fato 
relevante a ser relatado, será confeccionado relatório circunstanciado contendo 
o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 
contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais 
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 
contrato para recebimento definitivo.  

18. DO PAGAMENTO  

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  
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18.1.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo 
do serviço, conforme este Termo de Referência.  

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

18.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante.  

19. REAJUSTE  

19.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no período de vigência contratual.  

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 
CONTRATADA que: 21.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das 
obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

21.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

21.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

21.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; ou  

21.1.5 Cometer fraude fiscal. 21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto 
deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:  

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

21.2.2 Multa de:  

21.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada 
a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 
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Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

21.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao 
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;  

21.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;  

21.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e  

21.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso 
na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a 
rescisão do contrato;  

21.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 
consideradas independentes entre si.  

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

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

21.2.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 21.1 deste Termo de Referência.  

21.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

22 - DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS 
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22.01 - A aquisição do objeto em tela deve ocorrer através de Pregão, na forma 
eletrônica, por se tratar de bens caracterizados comuns, eis que possuem padrão 
de desempenho e qualidade passível de definição objetiva em edital, através de 
especificações usuais do mercado, nos termos do parágrafo único do art. 1º da 
Lei nº 10.520/2002, in verbis: 

“Art. 1.º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada licitação 
na modalidade de Pregão, que será regida por esta lei. 

Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços para fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.” 

03.02 - É importante ressaltar que para o objeto em comento existe a 
impossibilidade de precisar com exatidão o quantitativo a ser adquirido, como 
também o número de parcelas necessárias ao cumprimento do fornecimento, 
tornando-se necessária a utilização do Sistema de Registro de Preços, para que 
se garanta qualidade dos produtos ofertados e manutenção dos preços, pelo 
período de 06 (seis) meses, o que encontra em consonância com o disposto no 
art. 3º do Decreto Municipal nº 10/2017 abaixo transcrito: 

“Art. 3.º - O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 
hipóteses:  

I – quando, pelas características do bem ou serviço comum, houver necessidade 
de contratações frequentes; 

II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratações de serviços remunerados  por unidade de medida 
ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços 
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de 
governo; ou  

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração”. (Grifamos) 

03.03 - A impossibilidade de precisar o quantitativo de combustível decorre do 
fato de que as missões serão de acordo com a necessidade das secretarias.  

03.04 - Além disso, o Registro de Preços deve ser adotado em virtude dos 
benefícios da economia de escala, a ser obtida em razão de um quantitativo 
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maior a ser licitado, bem como a agilidade nas aquisições e a redução do 
número de licitações, um único processo ajustando as condições de 
fornecimento, os preços e os respectivos fornecedores, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Araçoiaba.  

03.05 - Portanto, objetivando a racionalização dos gastos públicos e 
pretendendo gerar maior economia para os cofres do Município, obtendo por 
meio de ganhos em escala e redução na quantidade de processos licitatórios 
realizados para esse objeto, é que se justifica a adoção da modalidade em 
apreço. 

23 - DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ENTES MUNICIPAIS 

23.01 - O Decreto nº 10/2017, que regulamenta a utilização do Sistema de 
Registro de Preços para fins de Licitação na Administração Pública Municipal, 
determina em seu art. 5º o seguinte: 

“Art. 5º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e 
administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:  

I – convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os 
órgãos e entidades para participarem do registro de preços;   

(...)” 

23.02 - Da leitura do dispositivo legal supramencionado, verifica-se que poderá 
haver o convite de órgão e entidades para participarem do registro de preços.  

23.03 - Em virtude disso, verifica-se que não é necessário realizar o mencionado 
convite, por não ser um objeto comum a outras Secretarias Municipais, havendo 
assim a sua dispensa.  

24 - DOS QUANTITATIVOS E DAS DESCRIÇÕES  

24.01 - Os itens a serem adquiridos, as formas de apresentação e as quantidades 
estimadas para consumo durante 12 (doze) meses, estão descritos no Apêndice I 
deste Termo de Referência.  

25 - DOS PRAZOS 

25.01 - O prazo de vigência do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, observado 
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as disposições contidas no Decreto Municipal nº 017/2021, como nas demais 
normas legais pertinentes. 

25.01.01 - O prazo de vigência do(s) Contrato(s) oriundo(s) da(s) Ata(s) de 
Registro de Preços respeitará o limite dos créditos orçamentários, nos termos do 
disposto no art. 57 da Lei 8.666/93 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, com 
vigência até 31/12/2021. Para os meses remanescentes, após 31/12/2021, 
poderão ser utilizadas as dotações orçamentárias do ano subsequente, desde 
que seja de interesse entre as partes. 

26 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO(S) 
CONTRATO(S) QUE DELA ORIGINAR(EM)  

26.01 - A Gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) que dela 
originar(em) ficará sob a responsabilidade do Secretário(a) Municipal de 
Administração. 

26.02 - A fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços e do(s) 
Contrato(s) que dela originar(em) ficará sob a responsabilidade do(s) respectivos 
secretários demandantes. 

26.03 - Não obstante a Detentora/Contratada ser a única e exclusiva responsável 
por toda execução contratual, ao Órgão Gerenciador/Contratante é reservado 
o direito de, sem qualquer forma de restringir a plenitude dessa responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos 
designados. 

26.04 - Caberá ao fiscal da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) que 
dela originar(em): 

a) Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do 
fornecimento;  

b) Conhecer plenamente os termos registrados/contratuais sob sua fiscalização, 
principalmente suas cláusulas, assim como as condições constantes do edital e 
seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto do Órgão 
Gerenciador/Contratante quanto da Detentora/Contratada; 

c) Exigir da Detentora/Contratada o fiel cumprimento de todas as condições 
registradas/contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições 
do edital e respectivos anexos; 
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d) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do 
objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato 
superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência 
registrada/contratual e seu efetivo resultado;  

27- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

27.01 - Deverá ser exigido a seguinte documentação de qualificação técnica: 

27.01.01 - Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter a licitante 
fornecido, de forma satisfatória, produto pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência;  

27.01.01.01 -  O(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões), deve(m) ser 
apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurídica e deve(m) indicar as 
características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em 
execução pela licitante.  

27.01.01.02 - Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio 
nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.  

27.01.02 -  Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou 
Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, 
fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa; 

 

Araçoiaba (PE), 14 de junho de 2021. 
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ANEXO II 

 

                                                        Modelo de Proposta de Preços 

 

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA/PE 

Ref.: Pregão Eletrônico  nº 001/2021 

PROPOSTA COMERCIAL 

A empresa (NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), sediada (endereço completo), 
tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico nº 
......./2021, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de 
gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis (gasolina comum, 
etanol e óleo diesel / S-10) em rede de postos credenciados em todo território 
nacional, por meio da implantação e operação de sistema (software) 
informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou 
microprocessado, com execução indireta mediante o regime de empreitada por 
preço global, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de 
Araçoiaba-PE, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, 
Edital e respectivos anexos, e após tomar conhecimento de todas as condições 
estabelecidas, DECLARA expressamente: 
1. Prestar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objeto do Edital de 
Pregão Eletrônico em 
referência, pelo valor total de R$ _________(___), detalhado abaixo e, que tem 
pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços. 
ITEM DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

(L) 
Valor 

Ref. (L) 
 
 

VALOR 
DEMANDADO 

(R$) 

1 Etanol Litros (l) 12.000 5,19 62.280,00 
2 Gasolina Comum Litros (l) 60.000 5,59 335.400,00 
3 Gasolina Aditivada Litros (l) 20.000 5,89 91.800,00 
4 Diesel comum Litros (l) 30.000 4,49 134.700,00 
5 Diesel Aditivado 

S/10/outros 
Litros (l) 20.000 4,59 91.800,00 

TOTAL ESTIMADO PARA CONSUMO 741.980,00 
Taxa Administrativa   
(Valor Global da Proposta (Total Estimado + Taxa)  

 
(*) - Conforme lance final ou negociado na licitação (percentual de desconto). 
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(**) - Conforme lance final ou negociado na licitação (menor valor), que deverá 
ser divido pelo somatório dos itens 01 a 06 após aplicação do percentual de 
desconto, para definição do percentual para Taxa de Administração. 
 
 
2. Dispor de instalações, software, aparelhamento e pessoal técnico adequados 
e disponíveis para a realização do objeto da licitação para a execução 
contratual. 
 
3. Não possuir administrador ou sócio com poder de direção ou ainda familiar 
detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 
responsável pela demanda ou contratação, assim como de autoridade 
hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 
 
4. Esta proposta é válida por 60 dias, no mínimo, a contar da data de sua 
apresentação. 
 
5. Os serviços serão iniciados a partir da vigência do contrato. 
 
6. Os pagamentos deverão ser creditados à conta corrente n° ________, agência 
________, Banco 
________. 
7. O responsável pela assinatura do Contrato, é o(a) Sr(a) ________________RG nº 
___________________ CPF nº _______________, endereço _________________. 
 
8. Os contatos referentes a esta proposta e execução contratual poderão ser 
efetuados por meio do(s) telefone (s) ________ e do e-mail __________________. 
Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e 
despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, taxa de administração, transporte, mão de obra, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto. 
 
(localidade e data) 
Assinatura do Representante da Licitante Nome e CPF 
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Anexo III - Declarações 

 

Modelo 01 - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 

Processo Licitatório nº 001/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA 

Pregão eletrônico nº 001/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA. 

Empresa:      

Endereço completo:       

CNPJ:                          Telefone:   E-mail:   

Contrato original:   Data de assinatura:     

 

 Declaramossob as penas da lei, que: 

 I.Integram o quadro societário da empresa, com poder de decisão(2): 

Nome CPF Cargo Data Início 

    

    

    

    

II.Nenhum dirigente, gerente, sócio, responsável técnico ou empregado é diretor 
ou servidor da Prefeitura Municipal de Araçoiaba/PE; (Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, art. 9º, inciso III e§3º) 

III.A empresa não aloca, à execução dos serviços, familiares (cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau) de servidor do Prefeitura Municipal de Araçoiaba 
que exerça cargo em comissão ou função de confiança; (Decreto Federal nº 
7.203, de 4 de junho de 2010) 

IV.A empresa não foi proibida de contratar com o Poder Público por condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, nem o foram seus dirigentes e sócios, e não 



 
 

 
 

 

Av. João Pessoa Guerra, s/n  Centro Araçoiaba-PE CEP 53690-000 CNPJ 01.613.860/0001-63 
Fone: (81) 3543.8432 | 3543.8545 • E-mail prefeitura_aracoiaba@ig.com.br 

 

contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que 
constem de listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes; (Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, art. 22, inciso III, e Decreto nº 6.514, de 22 de 
julho de 2008, art. 20, inciso V) 

V.A empresa não foi condenada à suspensão ou interdição de suas atividades 
por atos lesivos à administração pública; (Lei n° 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
arts. 5º e 19) 

VI.A empresa não foi proibida, na pessoa de seus dirigentes e sócios, de contratar 
com o Poder Público em razão de improbidade administrativa; (Lei nº 8.429, de 2 
de junho de 1992, art. 12) 

VII.A empresa não foi proibida pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – Cade de participar de licitações junto à Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; (Lei nº 12.529, de 30 de 
novembro de 2011, art. 38, inciso II) 

VIII.Nenhum dirigente, gerente, sócio, responsável técnico ou empregado 
exerceu cargo no Prefeitura Municipal de Araçoiaba no período de 6 (seis) meses 
contados de sua dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria; 
(Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, art. 6º, inciso II, alínea “c”) 

IX.Nenhum dirigente, gerente, sócio, responsável técnico ou empregado é 
agente público da ativa ao qual é vedado pagamento por serviços prestados, 
conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO vigente nesta data. 

2.Constituem exceções ao declarado nos incisos II a IX acima: 

3.A empresa está ciente de que é de sua responsabilidade a certificação, junto 
aos dirigentes, empregados e pessoal vinculado a qualquer título, das condições 
de que tratam os incisos II a IX do item 1. 

Local e data Identificação e assinatura do(s) declarante(s)(3) 

 

 

 

Nome[s] 
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X. APENAS PARA O CASO DE MPE, QUE QUEIRA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS 
PREVISTOS NA LC 147/2014, DEVERÁ SER INCLUÍDA A SEGUINTE DECLARAÇÃO: Se 
enquadra na condição de MPE, nos termos do Art. 3º da LC 147/2014 e não está 
inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo. 

Importante: 

(1)Esta declaração deve ser encaminhada por ocasião da assinatura do 
contrato, de eventuais prorrogações contratuais e sempre que houver alteração 
em declaração anterior. 

(2)Nas prorrogações contratuais, encaminhar cópia do contrato social, caso 
tenha alterações em relação àquele encaminhado anteriormente à Prefeitura 
Municipal de Araçoiaba. 

(3)O(s) declarantes deve(m) ser integrante(s) do quadro societário relacionado 
no inciso I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Av. João Pessoa Guerra, s/n  Centro Araçoiaba-PE CEP 53690-000 CNPJ 01.613.860/0001-63 
Fone: (81) 3543.8432 | 3543.8545 • E-mail prefeitura_aracoiaba@ig.com.br 

 

Modelo 02 - Declaração ME/EPP/MEI 

 

AO 

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA/PE 

 

Ref.: Pregão Eletrônico  nº 001/2021  

REQUERIMENTO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO 

 

PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (NOME DO EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL OU SÓCIOS E DEMAIS QUALIFICAÇÕES) 
__________________________________________________________, da empresa (NOME 
DA EMPRESA E CNPJ)______________________________________,com sede à 
(ENDEREÇO DA EMPRESA)________________________________________, na cidade 
de________________________________________, Estado de _______________, para fins 
de participação na PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2021/ vem DECLARAR que o 
movimento da Receita Bruta Anual da empresa não excede o limite fixados no 
art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e enquanto Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte vem REQUERER tratamento diferenciado conforme previsto 
naquele Diploma Legal. 

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que 
impeçam a participação neste certame. 

 

Declaramos também que: 

( ) somos optante do simples nacional. 

( ) NÃO somos optante do simples nacional. 

(LOCAL E DATA). 

_______________________________________ 
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(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 

 

Modelo 03 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI 
Nº 8.666/93 

AO 

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA/PE 

Ref.: Pregão Eletrônico  nº 001/2021 

 

DECLARAÇÃO 

...................................................................(Razão Social), inscrita no CNPJ sob o n° 
(MATRIZ) ..........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................................................................................................................  
portador(a) da Carteira de Identidade - RG nº................................................. e do 
CPF nº...................................DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 
inciso V, art. 27, da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, 
art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, 
assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer 
fato impeditivo à sua habilitação. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   
)  

Em,..............de...................de 20.... 

......................................................................................................... 
(assinatura do representante legal) 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 

 

PROCESSO Nº 0XX/2021 

PREGÃO N.º 001/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º XXX/2021 

VALIDADE: 12 (dose) MESES 

Ata de Registro de Preços nº XX/2021. Objeto, para eventual aquisição de 
contratação de serviços de continuados de gerenciamento e controle de 
aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel), em rede de postos 
credenciados no município e na região metropolitana do Recife, por meio da 
implantação de sistema (software) informatizado e integrado, com utilização de 
cartão magnético ou microprocessado, com execução indireta e mediante o 
regime de empreitada por preço global, visando atender as necessidades das 
Secretárias da Prefeitura Municipal de Araçoiaba, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 Aos XX (xxx) dias do mês de XXXXXXX de 2021, foi expedida a presente Ata 
de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações e Decreto Federal 7.892/2013, bem como Decreto 
Municipal nº 17/2021 que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, 
regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e a 
FORNECEDORA REGISTRADA: 

 Consideram-se registrados os seguintes preços da(s) Fornecedora(s) 
Registrada(s): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, 
estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXX, representada XXXXXXXXXXXX, portador do 
CPF nº xxxxxxxxx e RG nº xxxxxx SSP/xxxxxx, domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXX, a 
saber: 

Descrição dos serviços: 

1. Prestar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objeto do Edital de 
Pregão Eletrônico em 
referência, pelo valor total de R$ _________(___), detalhado abaixo e, que tem 
pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços. 
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ITEM DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
(L) 

Valor 
Ref. (L) 

 
 

VALOR 
DEMANDADO 

(R$) 

1 Etanol Litros (l) 12.000 5,19 62.280,00 
2 Gasolina Comum Litros (l) 60.000 5,59 335.400,00 
3 Gasolina Aditivada Litros (l) 20.000 5,89 91.800,00 
4 Diesel comum Litros (l) 30.000 4,49 134.700,00 
5 Diesel Aditivado 

S/10/outros 
Litros (l) 20.000 4,59 91.800,00 

TOTAL ESTIMADO PARA CONSUMO 741.980,00 
Taxa Administrativa Estimada (1%) 7.419,80 
(Valor Global da Proposta (Total Estimado + Taxa) 749.399,80 

 

1.1.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a 
contar de sua assinatura. 

1.2. O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através 
de ordem de execução ou nota de empenho por onde correrá a despesa, 
mediante comprovação de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, 
na forma descrita no Edital de Pregão nº 001/2021. 

1.3. O prazo para iniciar a prestação dos serviços será de xx (xxxxx) xxxx, 
contados do recebimento da Nota de Empenho ou da Ordem de execução. 

1.4. O pagamento do objeto licitado será efetuado pela Prefeitura Municipal 
de Araçoiaba, através da Secretaria de Finanças, em moeda corrente nacional, 
por meio de Ordem Bancária, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias, após o 
recebimento definitivo do objeto licitado, mediante a apresentação da 
respectiva Nota Fiscal devidamente atestada e desde que mantida situação 
habilitatória regular.  

1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, com os 
praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR. 

1.6. Os serviços prestados serão recebidos provisoriamente; o recebimento 
definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade e 
quantidade, ou consequentemente aceitação, no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar do recebimento provisório, ou imediatamente quando for o caso. No caso 
de adulteração, deverá nessas circunstâncias e prazo serem substituídas, sem 
prejuízo do eventual cancelamento da Ata e demais sanções aplicáveis. 
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1.7. As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão à conta das 
Unidades Orçamentárias classificadas no instrumento contratual. 

1.7.1 Em se tratando de procedimento licitatório realizado sob o Sistema de 
Registro de Preço, cujo instrumento não constitui obrigação para o órgão 
gerenciador e participantes da licitação pela aquisição do seu objeto, torna-se 
dispensável a indicação da dotação orçamentária, que somente será exigida 
para formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

1.8.  Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar 
contrato com o Fornecedor Registrado, podendo, inclusive, firmar para um ou 
mais itens dos Itens registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em 
igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

1.9. O descumprimento do prazo de execução sujeitará o fornecedor às 
sanções, previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2019, que desta Ata faz 
parte integrante. 

1.10. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a 
pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da 
Imprevisão. 

1.11. A Fornecedora Registrada deverá manter, enquanto vigorar o registro de 
preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão nº 
001/2021. 

1.12. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante prévia consulta a este Município, desde que 
devidamente comprovada a vantagem, mediante declaração de 
aceitabilidade e disponibilidade dos itens a serem aderidos para não 
comprometer a demanda do órgão gerenciador. 

1.13. Os órgãos e entidades que não participaram do presente Registro de 
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços oriunda deste 
certame, deverão manifestar seu interesse junto ao Município, para que esta 
indique as possíveis fornecedoras e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida à ordem de classificação. 
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1.14. Caberá a fornecedora beneficiária da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, observados os quantitativos registrados em Ata, previsto no 
Decreto Municipal 17/2021, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas. 

1.15. As aquisições ou contratações adicionais a que se referem os subitens 1.13 
e 1.14 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

1.16. O quantitativo decorrente das adesões a Ata de Registro de Preço não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na Ata para o Órgão Gerenciador e órgão participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, 
conforme redação dada pelo decreto Municipal 10/2017. 

1.17. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe 
todos os seus dispositivos, o Edital de Pregão nº 001/2021 e a proposta da 
Fornecedora Registrada naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

1.18. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a 
precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Igarassu/PE, esgotadas as vias 
administrativas. 

1.19. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai 
assinada pelo Senhor XXXXXXXXXXX, Secretário(a) de Administração do Município 
de Araçoiaba Sr(a) XXXXXXXXXXX qualificado preambularmente, representando 
a Fornecedora Registrada e testemunhas. 

Araçoiaba/PE, XX de XXXXXX de 2021. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Segurança e Mobilidade 

MUNICÍPIO DE Araçoiaba/PE 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante 

EMPRESA REGISTRADA (detentora XX) 
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ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº XX/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0X/2021 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO ARAÇOIBA E A (S) EMPRESA 
(S) ABAIXO RELACIONADA (S), VISANDO 
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, 
CONTROLE E FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE SISTEMA 
INFORMATIZADO PARA ATENDER A 
PREFEITURA DE ARAÇOIABA E DEMAIS 
SECRETARIAS, CONFORME CONDIÇÕES 
A SEGUIIR:  

 

O MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA-PE, entidade de direito público interno, com sede 
na Avenida João Pessoa Guerra s/n, Centro, Araçoiaba/PE,  regularmente inscrito 
no CNJPJ/MF sob o n.º ------------, neste ato representado pelo Secretário(a) 
x.x.x.x.x..x, Sr. ---------------------, brasileiro, estado civil, portador da Cédula de 
Identidade nº ------- SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº ------ neste ato 
denominada simplesmente de CONTRATANTE, face ao resultado obtido no 
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 em epígrafe, ............................, sediado(a) 
na..................................., e a empresa ............................., CNPJ, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 
.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, , do Decreto nº 17/2021, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Nº 
001/2021.  
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de 
administração, gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, por 
meio de sistema informatizado, para atender a frota de viaturas da Prefeitura 
Municipal de Araçoiaba-PE e demais secretarias que serão prestados nas 
condições estabelecidas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 
preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 

1.3. Objeto da contratação: 

ITEM DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
(L) 

Valor 
Ref. (L) 

 
 

VALOR 
DEMANDADO 

(R$) 

1 Etanol Litros (l) 12.000 5,19 62.280,00 
2 Gasolina Comum Litros (l) 60.000 5,59 335.400,00 
3 Gasolina Aditivada Litros (l) 20.000 5,89 91.800,00 
4 Diesel comum Litros (l) 30.000 4,49 134.700,00 
5 Diesel Aditivado 

S/10/outros 
Litros (l) 20.000 4,59 91.800,00 

TOTAL ESTIMADO PARA CONSUMO 741.980,00 
Taxa Administrativa Estimada (1%) 7.419,80 
(Valor Global da Proposta (Total Estimado + Taxa) 749.399,80 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com 
início na data de.........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., 
podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) 
meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e 
observados os seguintes requisitos: 
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços 
tem natureza 
continuada; 
2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com 
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente; 
2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração 
mantém interesse na realização do serviço; 
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2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente 
vantajoso para a Administração; 
2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na 
prorrogação; 
2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de 
habilitação. 
 
 
3. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 
3.1. O valor mensal ESTIMADO da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o 
valor total ANUAL de R$.......(....). 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos 
devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em 
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o 
exercício de 2021, na classificação abaixo: 
Gestão/Unidade: 
 
1.Secretaria e Fundo Municipal de Saúde 

10.122.0004.2047.000; 
ND 3.3.90.39  
ND 3.3.90.30 
 
2.Fundo de Assistência Social  
 
08.122.0108.2065.0000 
ND 3.3.90.39 
ND 3.3.90.30 
 
3.Gabinete do Prefeito  
04.122.0004.20005 0000 
ND 3.3.90.39 
ND 3.3.90.30 
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4.Secretaria de Administração, Planejamento, Segurança e Modalidade; 
04.122.0004.2007.0000 
ND 3.3.90.39 
ND 3.3.90.30 
  
5. Secretaria de Infraestrutura e Obras 
15.452.0004.2024.0000 
ND 3.3.90.39  
ND 3.3.90.30 
6. Secretaria da Mulher 
08.122.0004.2039.0000 
ND 3.3.90.39  
ND 3.3.90.30 
7. Secretaria de Articulação Política 
04.122.0004.2041.0000 
ND 3.3.90.39  
ND 3.3.90.30 
 
8. Controladoria 
04.124.0005.2042.0000 
ND 3.3.90.39 
ND 3.3.90.30 
 
9. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
20.122.0004.2031.0000 
ND 3.3.90.39  
ND 3.3.90.30 
 
10. Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0004.2009.0000 
ND 3.3.90.39 
ND 3.3.90.30 
  
11. Secretaria de Finanças 
04.123.0004.2009.0000 
ND 3.3.90.39  
ND 3.3.90.30 
 
12. Secretaria de Cultura Esporte e Juventude 
13.122.0004.2021.0000 
ND 3.3.90.39 
ND 3.3.90.30 
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4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta 
dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja 
alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele 
referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI  
 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 
Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme 
regras constantes do Termo de Referência. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, 
os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são 
aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no 
Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 
assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 



 
 

 
 

 

Av. João Pessoa Guerra, s/n  Centro Araçoiaba-PE CEP 53690-000 CNPJ 01.613.860/0001-63 
Fone: (81) 3543.8432 | 3543.8545 • E-mail prefeitura_aracoiaba@ig.com.br 

 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3. Indenizações e multas. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 
 
12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob 
alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos 
previstos em lei. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais 
normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos 
contratos. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, 
por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo 
de Contrato será o da Comarca de Igarassu/PE 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado 
em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai 
assinado pelos contraentes. 
..........................................., .......... de.......................................... de 2021. 
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_________________________ 
Representante legal da CONTRATANTE 
 
 
 
_________________________ 
Representante legal da CONTRATADA 
TESTEMUNHAS 
 


