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 EDITAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001 /2021 
Processo Administrativo n° 043/2021 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de 
Itacajá, por meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 
056/2021, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO nos termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto Municipal n° 
121/2014 de 27 de agosto de 2014, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital.  
 
Data da sessão: 08/04/2021 
Horário: 09h00 min 
Local: Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no 
endereço eletrônico https://bllcompras.com/  
 
Qualquer pessoa não participante da licitação poderá acompanhar a sessão 
pública através do endereço eletrônico, clicando em Acesso Público ou através do 
seguinte endereço < https://bllcompras.com/Home/PublicAccess >. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de administração e gerenciamento de sistema informatizado e 
integrado dos dados e das despesas com abastecimento, mediante o 
fornecimento de combustíveis em rede de postos credenciados, de forma 
continuada, e por meio da utilização de cartões microprocessados (chip ou 
magnético) para atendimento da frota da Prefeitura Municipal de Itacajá e Fundo 
Municipal de Educação, e demais bens que venham a ser adquiridos, locados, 
que estejam sob sua responsabilidade, acautelados ou cedidos, conforme 
condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 

1.2. A licitação será de apenas um item, conforme tabela constante do Termo 
de Referência.  
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1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, obtido com base na 
menor taxa de administração apresentada entre as licitantes, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 
objeto.  

 
2.  DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 
 
2.1. O valor estimado para a presente contratação é de R$ 455.209,43 
(quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e nove reais e quarenta e 
três centavos), conforme constante das propostas de emenda parlamentar, 
anexadas aos autos, cujos valores unitários por item, serão os máximos aceitos 
para o presente certame. 
 
2.1.1 O acesso aos valores unitários poderá ser solicitado pelos interessados pelo 
e-mail: licitacaoitacaja@gmail.com  
 

3. DO REGISTRO NO SISTEMA 

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 
3.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e 
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.4  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no Sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração 
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 
 
3.6. A sessão pública será realizada via rede mundial de computadores (internet) 
através do Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) 
no endereço eletrônico <https://bllcompras.com/ >, a ser dirigido por pregoeiro nas 
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dependências da Comissão Permanente de Licitações, localizada Avenida Paulo 
Falcão Teixeira nº: 403, centro, Itacajá, Estado do Tocantins. 
 
3.7. O registro das participantes e de suas propostas de preços, junto ao sistema 
que se refere o item 3.6 deste edital, poderão ocorrer até às 08h59min do dia 
06/04/2021. 
 
3.8. A sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de 
sua chave de acesso e senha, a partir do encerramento do prazo estabelecido no 
item 3.7. 
 
3.9. Para todas as referências de Tempo será observado horário de Brasília – DF. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
 
4.1. Caberá ao licitante interessado em participar do presente pregão: 
 
4.1.1. Credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame; 
 
4.1.2.  Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os 
documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos 
complementares; 
 
4.1.3.  Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros; 
 
4.1.4.  Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
 
4.1.5.  Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 
que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 
bloqueio de acesso; 
 
4.1.6. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do 
pregão na forma eletrônica; e 
 
4.1.7. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso 
por interesse próprio. 
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4.2.. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos 
requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências 
do edital. 
 
4.2.1. A falsidade da declaração de que trata o item 4.2 sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste edital. 
 
4.3. Caberá ao fornecedor 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 do seu representante. 
 
4.4. Os interessados em participar do certame sujeitam-se integralmente aos 
termos e condições de uso do sistema, inclusive quanto aos custos pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela emitida pela Bolsa de 
Licitações e Leilões (BLL), nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei n.º 
10.520/2002. 
 
4.5. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser 
esclarecida através dos telefones (41) 3097 4600, (41) 9 9264 7677, (41) 9 9203 
9595 (WhatsApp), ou email < contato@bll.org.br >. 
 
4.6. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, têm direito público 
subjetivo a fiel observância do procedimento estabelecido neste Regulamento e 
qualquer interessado poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, 
por meio da internet. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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5.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.5 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.6 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 
para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.7. A Proposta de Preços deverá ser apresentada obrigatoriamente na ordem em 
que se encontram os itens no Anexo I (Termo de Referência), devendo ser 
redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas 
de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. 

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. A apresentação de proposta de preços por parte do interessado ocorrerá em 
duas etapas: 

6.2 A primeira consistirá do registro de sua oferta inicial no sistema, com os 
quais a fase de disputa por lances se iniciará, indicando:  

6.2.1 Valor unitário e total do item; 
6.2.2 Marca/modelo; 
6.2.3 Fabricante;  

6.2.4 Descrição detalhada do objeto ofertado, contendo as informações 
necessárias à sua identificação, similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando 
for o caso;  

6.3 O registro de proposta para a presente licitação, independente de 
declaração expressa, implica automaticamente na declaração de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e na 
concordância com todos os termos deste edital, inclusive no seguinte: 

6.3.1 Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação do certame; 
6.3.2  Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 90 (noventa) dias 
corridos contados da data da sessão; 
6.3.3 Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou 
serviço(s) bem como seus prazos e condições de entrega; 
6.3.4 Que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas ordinárias 
diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
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incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

6.4 A segunda etapa consistirá da anexação de proposta escrita, em campo 
específico para este fim no sistema, denominado documentos complementares, 
na qual deverão constar os preços finais oferecidos na etapa de lances, sendo 
necessário apenas daqueles lotes cujo a licitante figurar como detentora da 
melhor proposta, no momento em que for convocada. 

6.5 Quando convocada nos termos do item 6.4 a licitante terá o prazo 
improrrogável de 02 (duas) horas para anexar a proposta, sob pena de 
desclassificação. 

6.6 Na proposta de preços deverão constar: 

6.6.1 Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço 
completo, 
6.6.2 Telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, número da conta 
corrente, agência e respectivo Banco. 
6.6.3 Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o 
instrumento Contratual, compreendendo Nome, CPF e RG; 
6.6.4 Detalhamento de todas as características do(s) produto(s) ou serviço(s) 
ofertado(s), de acordo com os descritivos e quantitativos constantes do Anexo I 
do edital, informando as MARCAS (e quando for o caso, os modelos, fabricantes), 
sendo dispensável a indicação de marca nos casos de prestação de serviços. 
6.6.5 Cotação da taxa de administração pelos serviços (em algarismos), que 
será aplicada sobre o valor estimado para aquisição de combustíveis, obtendo-se 
o preço final, em moeda corrente do País (Real), não sendo permitida a 
apresentação de proposta alternativa, que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado, sendo que em caso de divergência entre os valores unitários e totais, 
serão considerados os primeiros; 
6.6.6 Data e assinatura do Representante legal na última folha, bem como 
rubrica do mesmo em todas as demais (se houverem). 
6.6.7 As declarações elencadas no item 6.3 e seus subitens estão atreladas ao 
regulamento do certame, e não isentam o licitante de cumprir com o expresso no 
item 6.6.4, devendo o licitante detalhar todas as características do(s) produto(s) 
ou serviço(s) ofertado(s), de acordo com os descritivos e quantitativos constantes 
do Anexo I do edital. 

6.7 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

6.8 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto após a 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. 
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6.7 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste 
Edital ou da legislação em vigor e com o seguinte: 

6.7.1 Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

6.7.2 Extrapolem o preço máximo do item estipulado pela Administração, 
conforme preço médio de mercado constante nos autos do Processo; 

6.7.3 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que 
permita(m) a perfeita identificação do(s) produto(s) ou serviço(s) ofertados; 

6.7.4 Não contenham indicação de marca de produto (quando for o caso), ou não 
conste data, rubrica e/ou assinatura. 

6.7.5. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante 
com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do 
Pregoeiro; 

6.7.6 O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos 
que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

7.5  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro.  
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7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor da taxa de administração proposta 
pelo licitante para a execução dos serviços, com vistas a se obter o menor preço. 

7.6  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com lance final e fechado. 

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 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. 

7.10. 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 àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

7.11.1. 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. 

7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 
o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 
fechado atender às exigências de habilitação. 

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
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7.15. 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.  

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

7.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, com base na menor 
taxa de administração ofertada, conforme definido neste Edital e seus anexos.  

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta inicial. 

7.19. 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 à Receita Federal, do porte da entidade 
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 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 
LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.538, de 2015. 

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

7.21. A melhor 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. 

7.22. 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 naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.23. 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. 

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), 
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
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7.8 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.8.1 No país; 

7.8.2 Por empresas brasileiras;  

7.8.3 Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no país; 

7.8.4 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 às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

7.10 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. 

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

7.10.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 
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 à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados.  

7.11 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 
26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço 
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), 
desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 

8.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
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insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
8.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 
ata; 
8.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 
os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo 
do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

8.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem 
de classificação. 

8.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 

8.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
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8.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o 
Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.10  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 DA HABILITAÇÃO 

9.1  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 ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

   
9.1.1 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. 
9.1.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

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

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

9.1.3 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. 

9.2  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes 
será verificada por meio dos documentos anexados ao sistema em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 
financeira e habilitação técnica.  

9.3 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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9.4 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. 

9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
9.6 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. 
9.6.1 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. 
9.7 Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 
habilitação: 
9.8 Habilitação jurídica:  

9.8.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
9.8.2 Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 
9.8.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 
9.8.4 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. 

9.9 Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso; 

9.9.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

9.9.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 
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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; 

9.9.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual;  

9.9.6  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 
Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.9.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10  Qualificação Econômico-Financeira. 

9.10.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 

9.10.2 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 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.10.2.1 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); 

9.10.2.2 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; 

9.10.2.3 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 

9.10.3 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: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 
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Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

9.10.4  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 dos itens pertinentes.  

9.11 Qualificação Técnica 

9.11.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado. 
9.12 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 
edital. 
9.13 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação. 

9.14 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

9.15 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização.  
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9.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

9.17 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 
o estabelecido neste Edital. 

9.18 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, 
em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

9.19 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 
conforme prazo e condições estipulados nos itens 6.4, 6.5, 6.6 e sub itens, 
deste Edital. 

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.4 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.5 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10 DOS RECURSOS 

10.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que 
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 
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10.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 
admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 
prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três dias), que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

10.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 
dele dependam. 

11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 
acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), publicação 
no Diário Oficial, e-mail (se o caso assim o permitir), de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 
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12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata 
de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.1.1 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro 
de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que 
devidamente aceito. 

13.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo 
de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

13.3 A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência pelo 
período de 12 (doze) meses. 

13.4 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

13.5 A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas Neste 
edital. 

13.6 Às classificadas remanescentes que forem convocadas nos termos do item 
14.4 que se recusarem a firmar ata de registro de preços nas mesmas condições 
oferecidas pela primeira classificada não serão aplicadas sanções. 

13.7 Decorridos 90 (noventa) dias consecutivos da data da apresentação das 
propostas, sem a comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos 
compromissos assumidos. 

13.8 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá 
manter as mesmas condições exigidas para Habilitação e classificação da proposta; 
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13.9 O licitante vencedor obriga-se a apresentar documentação complementar que 
vier a ser exigida pela Assembleia Legislativa para efeito de celebração da Ata de 
Registro de Preços. 

13.10 O Registro de Preços não importa em obrigação de contratar por parte da 
Administração Pública, mesmo que a empresa tenha sido vencedora, oferecendo 
melhor proposta de preços nos itens em que concorreu, tendo a Ata de Registro de 
Preços natureza jurídica de Compromisso de Fornecimento. 

13.11 Uma vez emitida Ordem de Fornecimento em nome da empresa constante 
como primeira classificada na Ata de Registro de Preços, tornar-se-á formalizado o 
vínculo entre a empresa promitente fornecedora e a Administração Pública, por meio 
da Ata de Registro de Preço. 

13.12 Após a publicação, a Ata de Registro de Preços terá efeito de Compromisso 
de Fornecimento. 

13.13 As alterações na Ata de Registro de Preços serão processadas mediante 
Apostilamento, ou ainda, a depender do caso concreto, mediante termo aditivo, 
devidamente justificadas e processadas mediante parecer emitido pela Procuradoria 
e Autorização da Autoridade Competente. 

13.14 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços o fornecimento será 
acompanhado e fiscalizado por servidor público designado para esse fim. As 
decisões e providência que ultrapassarem a competência do servidor designado 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 

13.15 Poderá ser incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 
8.666, de 1993; 

13.16 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, 
Anexo II deste Edital. 

14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 
14.1. Homologada a licitação, a Proponente vencedora será convocada, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, para assinar o contrato, podendo este prazo ser 
prorrogado, a critério da Administração, por igual período e por uma vez, desde que 
ocorra motivo justificado; 
 
14.2. Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou negar a realizar o 
fornecimento contratado, o Pregoeiro convocará, na ordem de classificação das 

mailto:itacaja@bol.com.br


 

 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ 

                                                          CNPJ: 02.411.726/0001-42 
Trabalho e Compromisso 

Adm. 2021/2024 

 

Avenida Paulo Falcão Teixeira, 403 – Centro – 77720-000 – Itacajá -TO. 

Fone/Fax:(63) 3439-1411 e-mail: itacaja@bol.com.br 
 

propostas, o licitante remanescente, sendo este declarado vencedor e a ele será 
adjudicado o objeto deste certame, devendo reapresentar o(s) documento(s) que 
vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação;  
 
14.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo Contratual, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se 
negarem a aceitar a contratação;  
 
14.4. A contratação se efetivará através da assinatura do competente termo 
contratual e terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais 
períodos sucessivamente até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art, 57 
da Lei 8.666/93; 
 
14.5. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na línea “d” do inciso II 
do art. 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar o contrato e iniciar outro processo Licitatório;  

14.5.1. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

14.6. A rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, em defesa do interesse 
público ou pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas contratadas, ou ainda a 
inobservância de qualquer disposição legal. 
 
14.7. O termo de contrato a ser firmado conterá as obrigações, direitos e 
responsabilidades das partes relativas ao objeto desta licitação, estendendo-se às 
constantes no Termo de Referência;  
 
14.8 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 
seus anexos; 

14.9 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato. 

15 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
15.1 Os critérios de reajustes estão previstos no Termo de Referência. 

16 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência. 
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17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Termo de Referência.  

18 DO PAGAMENTO 
  

18.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital. 

19  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

19.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2 Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

19.1.3 Apresentar documentação falsa; 

19.1.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.5 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.6 Não mantiver a proposta; 

19.1.7 Cometer fraude fiscal; 

19.1.8 Comportar-se de modo inidôneo. 

19.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro 
de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente.  

19.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP 
ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 
19.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções:  
19.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
19.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
19.4.3 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; 
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19.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Município de Itacajá, pelo prazo 
de até cinco anos; 
19.5 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; 
19.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 
19.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, a Prefeitura Municipal de Itacajá poderá cobrar o valor 
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
19.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
19.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
19.10 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Termo de Referência. 

20 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

20.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir 
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

20.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

20.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor 
igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da 
última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

20.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser 
respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no 
certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas 
nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacaoitacaja@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada na Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itacajá, no endereço Avenida 
Paulo Falcão Teixeira nº 403, centro, Itacajá, Estado do Tocantins. 

21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias 
úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 

21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no endereço indicado no Edital. 

21.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

21.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

21.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 
sistema e pelo site da Prefeitura Municipal de Itacajá, e vincularão os 
participantes e a administração. 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro.   

22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
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acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

22.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação.  

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente na Administração. 

22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico < 
www.itacajá.to.gov.br >, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. 
Paulo Falcão Teixeira nº 403 - Centro, Itacajá, Estado do Tocantins, nos dias 
úteis, no horário das 07:30 horas às 13:30 horas, mesmo endereço e período no 
qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 

22.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.12.1  ANEXO I - Termo de Referência 

22.12.2  ANEXO II –  Minuta da Ata de E Registro de Preços 

22.12.3 ANEXO III - Minuta do Contrato 

                                                                 Itacajá,19 de março de 2021 

 

Wedsen Alves da Cruz Santos 
Pregoeiro 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – Unidade Orçamentária demandante: 
 
1.1 Prefeitura Municipal de Itacajá 
 
2 – OBJETO:  
 
2.1 A presente licitação, tem por objeto, o Registro de Preços para a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de 
sistema informatizado e integrado dos dados e das despesas com abastecimento, 
mediante o fornecimento de combustíveis em rede de postos credenciados, de forma 
continuada, e por meio da utilização de cartões microprocessados (chip ou magnético) 
para atendimento da frota da Prefeitura Municipal de Itacajá e Fundo Municipal de 
Educação, e demais bens que venham a ser adquiridos, locados, que estejam sob sua 
responsabilidade, acautelados ou cedidos, conforme condições, quantidades, exigências 
e estimativas estabelecidas neste Termo de Referência.      
 
3 – ORIGEM DOS RECURSOS:  
 
3.1 Recursos Próprios, repasses e convênios.  
 
4 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO: 
 
4.1 Diariamente parte da frota de veículos do Município de Itacajá precisa se deslocar a 
diversas cidades do Estado seja para transporte de servidores para cursos, reuniões, 
bem como do chefe do executivo para tratar de assuntos de interesse do Município.  
 
4.2 O abastecimento desses veículos em postos nessas diversas cidades é sempre um 
entrave burocrático, modo pelo qual a contratação de uma empresa para gerenciamento 
da aquisição do combustível torna-se uma alternativa administrativa e economicamente 
mais prática.  
 
4.3 Outra parte da frota se limitam a prestar os serviços essenciais de coleta de lixo, 
limpeza urbana, manutenção de ruas, manutenção de estradas rurais vicinais, 
manutenção de pontes, serviços a população da área rural, transporte escolar, dentre 
outros. 
 
4.4 A gestão pública atual tem se voltado a adotar os modernos princípios da 
administração, focando na aplicação de esforços na busca de obter os melhores 
resultados com menores dispêndios, passando-se da gestão de recursos para a gestão 
de resultados. 
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4.4 A presente contratação está relacionada com a determinação do gestor municipal em 
implantar o modelo de gerenciamento da frota de veículos com o abastecimento por 
cartões magnéticos, os quais deverão estar integrados a sistema informatizado com 
acompanhamento via WEB, objetivando atender as necessidades operacionais do 
Município de Itacajá. 
 
4.5. O serviço de Gerenciamento de Frota facilita o controle das atividades ligadas ao 
setor de transporte e outros setores deste Município em seus maiores aspectos, quais 
sejam: redução de custos, redução de riscos de desvios, melhor gestão orçamentária, 
eliminação de burocracia, eliminação do desperdício de tempo no controle efetivo da 
frota, centralização das atividades, fornecimento de relatórios da frota em tempo real, 
maior transparência, entre outros. 
 
4.6. Em virtude da problemática da logística de abastecimento na região, a 
continuidade do fornecimento de combustíveis, nos moldes da contratação tradicional, 
poderia prejudicar irremediavelmente a execução dos serviços públicos atribuídos a este 
Município, bem como ficar na dependência de poucos fornecedores e do risco de má 
qualidade dos gastos públicos pelo custo-benefício. Dessa forma, o abastecimento de 
nossa frota deve ser realizados em patamares cada vez mais altos de qualidade e 
acessibilidade, de modo a viabilizar o cumprimento da missão institucional desta 
municipalidade. 
 
4.7 Essa contratação irá proporcionar maior agilidade na prestação dos serviços, gerando 
um controle operacional mais eficaz, possibilitando o monitoramento dos abastecimentos 
realizados nos veículos, apresentando economia uma vez que se terá várias opções de 
fornecedores e escolha do melhor preço, reduzindo assim as tarefas rotineiras, 
garantindo uma maior eficiência e segurança na operação do abastecimento da frota 
deste Município.  
 
5 - QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
  
5.1 Descrição dos itens: 
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Item Único – Serviços de administração e gerenciamento de sistema informatizado e 
integrado dos dados e das despesas com abastecimento, mediante o fornecimento 
de combustíveis em rede de postos credenciados, de forma continuada, e por meio 
da utilização de cartões microprocessados (chip ou magnético) para atendimento da 
frota de veículos e das máquinas da Prefeitura Municipal de Itacajá e Fundo 
Municipal de Educação, e demais bens que venham a ser adquiridos, locados, que 
estejam sob sua responsabilidade, acautelados ou cedidos. 

Sub 
item 

Descrição Valor 
estimado 
(anual) 

Taxa de 
Administração 
(%) 

Valor 
total 

1.1 Gasolina automotiva comum, 
tipo-c consoante as disposições 
contidas no regulamento da 
ANP. 

   

1.2 Óleo diesel automotivo (S10 e 
S500), metropolitano consoante 
as disposições contidas no 
regulamento da ANP. 

   

Valor total anual  

 
5.2 A estimativa de consumo individualizada e demais informações relevantes sobre a 
frota (marca/fabricante, modelo, referência, ano de fabricação, etc.) que compreendem os 
Itens desta licitação, estão inseridas nas tabelas constantes no Anexo deste Termo de 
Referência. 
 
6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:  
 
6.1 Para a presente contratação será indicada a dotação orçamentária constante no 
orçamento do Município de Itacajá, pelo Setor Financeiro, a qual constará nos autos e no 
Contrato a ser celebrado entre as partes. 
7 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
7.1. Trata-se de serviço comum, sem fornecimento de mão de obra em regime de 
dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, 
preferencialmente em sua forma eletrônica. 
  
7.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto 
Federal n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, aqui usado como referência, não se 
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja 
execução indireta é vedada. 
 
7.3. 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. 
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7.4 O faturamento será de acordo com a prestação de serviços executados em cada 
período. 
 
8 - PRAZO PARA EXECUÇÃO:  
 
8.1 O prazo para início na execução dos serviços será imediato, mediante a assinatura 
do contrato. As solicitações de entrega dos serviços serão feitas pela Contratante.  
 
8.1.1 Por acordo entre as partes, o serviço a ser contratado poderá ser implantado por 
etapas e de maneira gradativa, considerando que o pagamento será apenas daquilo que 
já foi autorizado expressamente por autoridade competente e executado. 
 
9 - LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO/INSTALAÇÃO:  
 
9.1 Nos postos credenciados mediante apresentação do cartão magnético vinculado a 
cada veículo, autorizado pelo Gestor do Municipal.  
 
10 - CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 

 
10.1 A prestação dos serviços deverá atender os veículos e máquinas pertencentes ao 
Município de Itacajá e Fundo Municipal de Educação, conforme relação constante em 
Anexo deste instrumento, assim como a outros bens que venham a ser adquiridos, 
substituídos, acrescidos à atual frota, bem como os que estejam à disposição, a serviço 
ou cedidos à CONTRATANTE por meio de convênio, contratos, cessões, comodatos, 
locação ou ordem judicial;  

10.2 Para atendimento dos veículos da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 
possuir estabelecimentos credenciados, para a prestação dos serviços de gerenciamento 
de frotas para aquisição de combustível, obrigatoriamente nos municípios indicados no 
presente Termo de referência. Poderá também dispor de postos credenciados outros 
municípios, conforme necessidade da CONTRATANTE.  

10.3 A Contratada deverá exigir a qualidade dos combustíveis dos postos credenciados e 
arcar com qualquer prejuízo ao Município de Itacajá decorrente de sua utilização.  
 
10.3.1 Ficará sobre a inteira responsabilidade da Contratada a garantia da qualidade dos 
combustíveis, de acordo com o órgão regulador, sob pena das sanções cabíveis.  
 
10.4 O posto revendedor é obrigado a realizar análises dos produtos em comercialização 
sempre que solicitadas pelo consumidor. Para isto, o posto revendedor deve manter 
disponíveis os materiais necessários à realização das análises (Resolução ANP nº 9, de 
07/03/2007, Art. 8º).  
 
10.5 Os procedimentos detalhados para a realização dos testes de qualidade dos 
combustíveis seguirão a legislação específica editada pela ANP; podendo ser consultado, 
caso existente e atualizado, o Anexo da Cartilha do Posto Revendedor de Combustíveis 
publicada por tal agência.  
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10.6 – DOS CARTÕES PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTINADOS AOS 
VEÍCULOS: 
  
10.6.1 Cada cartão destinado ao veículo é de uso exclusivo do veículo nele identificado, 
não sendo permitido o abastecimento ou qualquer outra despesa em veículo diverso 
daquele, sendo responsabilidade da CONTRATADA a apresentação de solução que iniba 
ou identifique, com agilidade e segurança, as eventuais utilizações não autorizadas. 
  
10.6.2 Para utilização do cartão do veículo o motorista deverá apresentá-lo ao 
estabelecimento credenciado onde, através do equipamento que tenha acesso ao banco 
de dados da CONTRATADA, será efetuada a identificação da placa do veículo, a 
consistência do hodômetro, conferência da capacidade do tanque do veículo e produto 
autorizado para compra, que já foram definidos individualmente para cada veículo da 
frota do CONTRATANTE, valor da compra, quantidade e tipo do produto comprado.  
 
10.6.3 Finalizada a operação, o motorista digitará a senha exclusiva do sistema para 
autorizar a transação, recebendo um termo impresso pelo equipamento da 
CONTRATADA instalado no estabelecimento credenciado, denominado comprovante de 
transação, contendo todas as informações referentes à compra de produto realizada no 
referido estabelecimento, o qual constituir-se-á em título extrajudicial. O portador deverá 
encaminhar o referido termo impresso às respectivas áreas definidas pela estrutura de 
gestão do CONTRATANTE que serão amplamente divulgadas. 
 
10.6.4 Em caso de danos involuntários no cartão do veículo, ou em equipamentos da 
CONTRATADA, instalados em sua rede de estabelecimentos credenciados, ou em 
situações de força maior (falta de energia elétrica, internet, etc.), obriga-se a 
CONTRATADA a disponibilizar procedimento de compra contingencial, através de serviço 
de atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que consiste 
na obtenção, por telefone, por parte do posto varejista, do número da autorização de 
compra a ser transcrito para um formulário específico da CONTRATADA, que garanta a 
manutenção das informações necessárias ao controle e gestão da frota do 
CONTRATANTE, visando não prejudicar a continuidade das atividades operacionais de 
sua frota.  
 
10.7 – OS SERVIÇOS CONTRATADOS COMPREENDEM O FORNECIMENTO DE: 
  
10.7.1 Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais para o 
controle das despesas do abastecimento de veículos do CONTRATANTE;  
 
10.7.2 Sistemas operacionais para o processamento das informações dos cartões e 
terminais eletrônicos periféricos do sistema; 
  
10.7.3 Cartões eletrônicos ou magnéticos destinados aos veículos, que viabilizem o 
gerenciamento de todas as informações, sendo um para cada veículo;  
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10.7.4 Informatização dos dados de consumo de combustível, quilometragem percorrida, 
custos, identificação do veículo, identificação do motorista e respectiva lotação, datas e 
horários, e tipos de combustíveis, que poderão ser alimentados por meio eletrônico, e em 
base gerencial de dados permanentemente disponíveis ao CONTRATANTE;  
 
10.7.5 Processo de consolidação dos dados financeiros e operacionais da frota de 
veículos e emissão, pela Internet, dos seguintes relatórios ao CONTRATANTE: 
 
10.7.5.1 Financeiros:  
a) Despesas com o abastecimento, por veículo;  
b) Análise de consumo de combustível;  
c) Histórico de quilometragem da frota;  
d) Relatório de preços praticados em postos.  
 
10.7.5.2 Operacionais:  
a) Inconsistência de hodômetro;  
b) Veículos com desvio da média km/litro padrão;  
c) Veículos com abastecimento acima da capacidade do tanque e demais relatórios de 
exceção que venham a ser especificados pelo TREAC, desde que as informações 
estejam disponíveis no sistema da CONTRATADA.  
 
10.7.6 Rede de postos de abastecimento portadores de autorização para exercício da 
atividade de distribuição de derivados de pretróleo expedida pela ANP, equipados para 
aceitar transações com os cartões vinculados ao sistema destinados aos veículos; e 
  
10.7.7 Sistema tecnológico integrado para viabilizar, através dos cartões dos veículos, o 
pagamento das despesas com o abastecimento de combustíveis, junto à rede 
credenciada de postos varejistas de abastecimento. 
 
11. DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 
 
11.1. A CONTRATADA deverá credenciar e manter estabelecimentos no Estado do 
Tocantins, obrigatoriamente nos seguintes Municípios: 
a) Araguaína; 
b) Colinas do Tocantins; 
c) Guaraí; 
d) Itacajá; 
e) Miracema 
f) Palmas; 
g) Pedro Afonso; 
h) Porto Nacional; 
i) Tabocão. 
11.2 Caso a CONTRATANTE julgue necessário incluir um novo município, a 
CONTRATADA obriga-se a credenciar estabelecimentos naquela localidade; 
 
11.3. Os postos credenciados deverão fornecer, os tipos de combustíveis utilizados na 
frota da Contratante. Caso a cidade não possua posto de combustível com a oferta de 
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todos os tipos, a contratada deverá credenciar novos estabelecimentos, de modo que 
atendam as cláusulas acima. 
 
11.4 A CONTRATADA deverá apresentar a lista de postos de combustíveis 
credenciados no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato. 
 
11.5 A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento dos serviços aos 
estabelecimentos credenciados. Não respondendo, em nenhuma hipótese, a 
CONTRATANTE, nem solidária e nem subsidiariamente, por esse pagamento; 
 
11.6. A CONTRATADA deverá acompanhar a divulgação dos postos autuados e/ou 
interditados pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, por problemas de qualidade do 
combustível fornecido, e divulgar imediatamente ao gestor e fiscal do contrato; 
 
11.6.1 Caso algum dos postos credenciados pela CONTRATADA constar da relação 
divulgada pela ANP, a mesma deverá providenciar o novo credenciamento, se 
necessário, para substituir o anterior no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 
12 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
12.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
12.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as 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; 
 
12.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 
sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais 
adequadas; 
 
12.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas neste Termo de Referência; 
 
12.5 Fornecer as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 
do contrato; 
 
12.6 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
 
12.7 Cientificar a Assessoria Jurídica do Município para adoção das medidas cabíveis 
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 
 
12.8 Utilizar os serviços dentro dos limites normativos e contratos, constituindo uso 
indevido dos mesmos a prática de quaisquer atos que estejam em desacordo com as 
condições do contrato e das normas aplicáveis;  
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12.9 Informar os limites de crédito para cada cartão, a fim de serem gastos com 
abastecimentos.  
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de 
sua proposta, com a alocação dos recursos (pessoal, tecnológico e material) necessários 
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.  
 
13.2. Reparar, corrigir, remover 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 de má execução;  
 
13.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à 
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;  
 
13.4. Para o suporte e apoio, utilizar pessoal habilitado e com conhecimentos básicos 
dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em 
vigor; 
  
13.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante;  
 
13.6. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços;  
 
13.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
 
13.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato;  
 
13.9. Disponibilizar, Juntamente com as notas fiscais/fatura, relatórios analíticos e 
sintéticos do período faturado, discriminando todas as transações/operações realizadas, 
por base operacional e respectivo centro de custo, contendo, no mínimo, as seguintes 
informações:  
13.9.1.  Identificação do estabelecimento (nome, município e UF);  
13.9.2. Identificação do veículo (marca, modelo e placa);  
13.9.3. Leitura do hodômetro do veículo;  
13.9.4. Data e hora da transação;  
13.9.5. Discriminação do tipo de produto ou serviço fornecido;  
13.9.6. Quantidade referente a unidade da transação executada;  
13.9.7. Valor da operação por veículo;  
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13.9.8. Identificação do usuário (nome e matrícula).  
 
13.10. Quando da implantação do sistema e inclusão de novos veículos, fornecer, sem 
ônus para a CONTRATANTE cartões de abastecimento para os veículos da frota 
gerenciada, de forma individual e intransferível, de acordo com as solicitações e relações 
recebidas por documento da CONTRATANTE.  
 
13.11. Quando da implantação do sistema e inclusão de novos usuários, fornecer, sem 
ônus para a CONTRATANTE, cartões de abastecimentos para usuários. 
 13.12. Caso a tecnologia não necessite desse dispositivo para identificação do usuário, 
basta que a CONTRATADA comunique o fato à CONTRATANTE, até a data do término 
do prazo de implantação informado neste Termo de Referência.  
 
13.13. Fornecer relação de toda a rede credenciada, com endereço, telefone e horário de 
funcionamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e atualizá-la periodicamente junto ao 
gestor e ao fiscal do contrato. 
  
13.14. Credenciar, sem ônus, estabelecimentos a pedido da CONTRATANTE nos locais, 
prazos e condições indicados neste Termo de Referência.  
 
13.15. Responsabilizar-se por manter as exigências estipuladas neste Termo de 
Referência. 
 
13.16. Informar às credenciadas que são de sua inteira responsabilidade as obrigações 
decorrentes da legislação trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, de acidente de 
trabalho e as demais previstas na legislação específica. 
  
13.17. Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do contrato, de 
modo a manter a frota em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento.  
 
13.18. Informar aos seus credenciados da necessidade de executar fielmente e dentro 
das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados. 
 
13.19. Dar treinamento aos gestores, a qualquer tempo, sempre que a CONTRATANTE 
apontar a necessidade.  
 
13.20. Possibilitar a ampliação gradativa da Rede Credenciada, incluindo outras 
localidades, mediante solicitação da CONTRATANTE.  
 
13.21. Possibilitar solução web service, para exportação de todas as informações 
constantes no seu banco de dados referentes às viaturas da CONTRATANTE, para os 
sistemas da CONTRATANTE, inclusive no formato “EXCEL”.  
 
13.22. Manter um representante/preposto, para prestar, junto à CONTRATANTE, 
esclarecimentos e atender as reclamações que porventura surgirem durante a execução 
do contrato, fornecendo os meios de contato disponíveis como números de telefone, 
endereços de correio eletrônico ou outro meio de comunicação que possibilite 

mailto:itacaja@bol.com.br


 

 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ 

                                                          CNPJ: 02.411.726/0001-42 
Trabalho e Compromisso 

Adm. 2021/2024 

 

Avenida Paulo Falcão Teixeira, 403 – Centro – 77720-000 – Itacajá -TO. 

Fone/Fax:(63) 3439-1411 e-mail: itacaja@bol.com.br 
 

permanente e irrestrito contato CONTRATANTE-CONTRATADA, inclusive fora dos dias e 
horários ordinários de atendimento.  
13.23. Disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de 
pagamentos à rede de estabelecimentos credenciados. 
  
13.24. Responsabilizar-se totalmente pelos pagamentos aos estabelecimentos 
comerciais credenciados, sendo que a CONTRATANTE não responderá solidária ou 
subsidiariamente por nenhum pagamento a estes.  
 
13.25. Providenciar a correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto 
à execução dos serviços prestado por sua rede credenciada. 
 13.26. Assumir integral responsabilidade, através da credenciada que tiver realizado 
cada serviço ou fornecimento, pela eficiência do que for executado. 
 
13.27. Fornecer aplicativo disponível em ambiente web, compatível com o sistema 
operacional utilizado pela CONTRATANTE, nos termos especificados. 
  
13.28 Disponibilizar relatórios, a partir de um período preestabelecido pelo gestor da 
frota, permitindo comparativos de desempenho e outras análises de gestão. 
  
13.29. Fornecer sítio operacional para navegação, capaz de propiciar à gestão da frota, 
por meio do acompanhamento de todas as operações em andamento.  
 
13.30. Responsabilizar-se inteiramente pela produção do sistema informatizado de 
gerenciamento de frota, incluindo, mas não se limitando, a equipamentos servidores, 
hospedagem das aplicações do sistema em sítio próprio, manutenção das bases de 
dados, procedimentos de instalação, migração, backup, recuperação, segurança, 
treinamento a usuários finais, ambiente e softwares operacionais, e quaisquer outras 
atividades, softwares, hardwares ou serviços necessários à operação e produção plena 
do sistema em questão, com todas as suas funcionalidades previstas. 
  
13.31. Possibilitar à CONTRATANTE adquirir por meio da rede credenciada da 
CONTRATADA, quaisquer dos produtos ou serviços contratados.  
 
13.32. Fornecer completo suporte de utilização e reparação do sistema, mantendo-o 
totalmente disponível, provendo meios de operacionalizá-lo, caso ocorra alguma falha ou 
indisponibilidade no sistema eletrônico.  
 
13.33 Manter todos os estabelecimentos da rede credenciada informados de que não 
cabe à CONTRATANTE, sob nenhuma hipótese, efetuar qualquer tipo de pagamento a 
essas empresas pelos serviços prestados ou fornecimento de bens executados, posto a 
inexistência de relação contratual ou financeira entre a CONTRATANTE e a referida rede.  
 
13.34. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 
os esclarecimentos julgados necessários. 
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13.35 Comunicar à CONTRATANTE, por qualquer meio formal, com pelo menos 24 
horas de antecedência qualquer inoperância programada do sistema.  
 
13.36. Arcar com os custos de implantação e implementação do sistema de 
gerenciamento.  
13.37. Dotar, sem ônus para a CONTRATANTE, os postos credenciados de tecnologia 
que permita o abastecimento e o gerenciamento da frota nos termos fixados neste Termo 
de Referência. 
 
13.38 Manter os dados gerenciais pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a contar do 
encerramento do prazo de prestação dos serviços e disponibilizá-los, sem custo, à 
CONTRATANTE.  
 
13.39. Apresentar mensalmente, ou sempre que solicitado, cópia do documento fiscal ou 
outro equivalente emitido pela empresa prestadora do serviço, com a discriminação dos 
valores dos serviços, tributos e possíveis descontos comerciais, de forma a possibilitar a 
verificação e confirmação do valor efetivamente cobrado na operação. 
  
13.40. Informar imediatamente ao CONTRATANTE, através do fiscal e Gestor do 
Contrato o cancelamento de estabelecimento conveniado acompanhado da devida 
justificativa, bem como os novos a serem cadastrados.  
 
13.41. Manter nos estabelecimentos conveniados, em local visível, a identificação de sua 
adesão ao sistema objeto deste contrato;  
 
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. 
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16.2. 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. 
 
16.3. 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, respeitando-se o direito 
de defesa. 
 
16.4. A existência de fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, 
de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  
 
17.1.  O Atesto da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedido da verificação da 
conformidade dos serviços, nos termos abaixo.  
 
17.2.  No final de cada mês (parcela), a CONTRATADA deverá entregar toda a 
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 
 
17.3. O recebimento será realizado pelo fiscal do contrato ou pela equipe de 
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 
 
17.3.1. A contratante realizará análise de todos os serviços executados no serviço, por 
meio do fiscal do contrato. 
 
17.3.1.1. 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 os serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas em relatório. 
 
17.3.1.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório, a entrega do 
relatório/declaração de conformidade ou, em havendo mais de um a ser feito, com a 
entrega do último. 
  
17.3.1.3.  Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 
contrato, em relação à fiscalização e demais documentos que julgar necessários, 
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
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17.3.1.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 
procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
no esgotamento do prazo de 10 (dez) dias do recebimento da documentação por parte da 
CONTRATADA. 
 
17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 
serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que 
concretiza o ateste da execução dos serviços. 
 
17.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 
contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 
 
17.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 
ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
 
18. DO PAGAMENTO 
 
18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 
  
18.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
18.2.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão 
ser tomadas as providências para a regularização, devendo ser notificada a Contratada 
para tal. 
18.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 
como:  
18.3.1. o prazo de validade;  
18.3.2. a data da emissão;  
18.3.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  
18.3.4. o período de prestação dos serviços;  
18.3.5. a descrição dos serviços; 
18.3.6. o valor a pagar; e  
18.3.7. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 
18.4 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; 
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18.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta às certidões 
apresentadas para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 
edital.  
 
18.6. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, a critério da contratante. 
 
18.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 
  
18.7.1.  Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação.   
 
19. REAJUSTE 
 
19.1. O percentual ofertado (taxa de administração) e adjudicado será considerado fixo e 
irreajustável para a Contratada. Quanto ao preço de combustíveis, estes poderão sofrer 
variações para mais ou para menos em conformidade com a política de preços da 
Petrobrás, os quais deverão acompanhar os preços estabelecidos pela Agência Nacional 
de Petróleo - ANP para a região, em observância a proteção constitucional do equilíbrio 
econômico financeiro do Contrato. Caso não ocorra a variação de preços mencionada, os 
preços de combustíveis serão considerados fixos e irreajustáveis pelo período e 01 (um) 
ano, a partir da data de apresentação da proposta e, quando for o caso, serão 
reajustados anualmente para mais ou para menos, pelo IPCA, INPC fornecidos pelo 
IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo. 
 
19.2. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 
 
20.1.  Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pois o compromisso do 
Contratado só irá surgir quando da ocorrência do fato gerador, e não se trata de serviços 
com cessão de mão de obra. 
 
21. 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; 
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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 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. 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 02 (dois) anos; 
 
21.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do 
município de Itacajá, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
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;  
 
21.3. As sanções previstas poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as 
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
as empresas ou profissionais que: 
21.4.1.Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
21.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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21.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.  
21.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 
Lei nº 9.784, de 1999. 
 
21.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Itacajá, ou, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município de Itacajá e cobrados judicialmente. 
 
21.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
 
21.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 
22.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as 
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital. 
 
22.2. Os critérios de qualificação econômica e Qualificação técnica a serem atendidos 
pelo fornecedor, estarão previstos no Edital. 
 
22.3. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para o item em 
disputa (compondo 12 meses de execução do Contrato), após aplicado a taxa de 
administração. 
 
22.4. O critério de julgamento da proposta é a menor taxa de administração para o item.  
 
22.5. As regras de desempate entre propostas estarão discriminadas no Edital. 
 
23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 
 
23.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor do item. 
 
23.2. Tal valor será obtido a partir da Pesquisa de Preços Médio de Combustíveis para 
o Estado do Tocantins, emitido pela ANP, aplicados sobre o consumo previsto de cada 
veículo da frota do Município de Itacajá e Fundo Municipal de Educação, acrescendo-se a 
taxa de administração, compondo a Planilha de Custos. 
 
23.2.1 O valor estimado da taxa de administração será o apurado em pesquisa de 
mercado ou de pesquisas em contratações semelhantes por outros órgãos públicos. 
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24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
24.1. Após aprovação deste Termo de Referência, será indicado a dotação 
orçamentária com as fontes de recursos necessários para a presente contratação, ou de 
outro documento comprobatório. 
 
 25 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
25.1- O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo 
ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses (art. 57, II, da 
Lei nº 8666/93), com vistas à obtenção de preço e condições mais vantajosas a para 
Administração. 

Itacajá, 10 de março de 2021. 
 
 
 
 

Marcelino Correia Soares Junior 
Secretário de Administração 

 
 
 
 

PROVADO 
 em: ____/____/_______ 
 
 

Maria Aparecida Lima Rocha Costa 
Prefeita Municipal  
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ANEXO I – ESTIMATIVA CONSUMO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ

EQUIPAMENTO: SECRETARIAS

SECRETARIA TRANSPORTES E OBRAS -                  

CASE RETRO ESCAVADEIRA580N 4X4 2013/2013 HBZNH580NCDAH08753 DIESEL 6535 -                  934,00          8,00               7.472,00 6.000,00

FORD CAÇAMBA CARGO  1317 BASCULANTE (TOCO) 

2008/2008
MWN-8643 DIESEL 158.202,00  12.169,38    4,20               2.897,47 3.500,00

MERCEDES BENS CAÇAMBA ATRON 2729 K/36 6X4 

BASCULANTE 2013/2014
OYC7781 DIESEL 283.952,00  35.494,00    4,20               8.450,95 8.500,00

CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K 2013/2013* CATO 120KTJAP01978 DIESEL 6630 -                  1.020,00       18,00            18.360,00 20.000,00 Ficou parada 6 meses em 2020

CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120B 1990/1990** 32C02803 DIESEL ? -                  800,00          18,00            14.400,00 12.000,00 Parada por 3 anos. A recuperar

FORD F1000 1993 DIESEL 640.423,00  22.872,25    8,00               2.859,03 3.000,00

XCMG RETRO ESCAVADEIRA 2019/2019 XT870BR DIESEL 420 -                  420,00          8,00               3.360,00 6.000,00 Pouco tempo em 2020

CAMINHÃO VOLKSWAGEM/12-180 EURO3 WORK 2011 

(COMPACTADOR DE LIXO)
MXA-5295 DIESEL 289.800,00  28.980,00    4,20               6.900,00 7.000,00

ROÇADEIRA STIL 220 (02 UNIDADES) GASOLINA 2T 1.560,00       0,17               530,40 530,00 Total para as duas

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

NEW HOLAND TRATOR TT 4030 2013/2013 B112433 DIESEL ? -                  320,00          13,50            4.200,00

FORD TRATOR 5060 4X2 E9NN-7006-AB DIESEL ? -                  300,00          10,70            3.200,00

JOHN DEERE TRATOR 5075 2019/2019 DIESEL ? -                  400,00          13,50            5.400,00

GMC 2001 DIESEL 252.247,00  12.612,35    4,00               3.153,09 4.000,00

ROÇADEIRA STIL 220 (02 UNIDADES) GASOLINA 2T 1.560,00       0,17               530,40 530,00 Total para as duas

MOTOR POPA YAMAHA 15 HP GASOLINA 2T 50,00            7,00               350,00 350,00

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FIAT SIENA 1.8 2008 GASOLINA 109.628,00  8.432,92       9,00               936,99 1.200,00

GABINETE DA PREFEITA

JEEP COMPAS 2018/2019 DIESEL 50.746,00    25.373,00    12,00            2.114,42 2.500,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ONIBUS ESCOLAR VW NEOBUS MINI  2020/2021* QWE7D68 DIESEL 620,00          13.800,00    5,00               2.760,00 3.000,00

ONIBUS ESCOLAR VW  NEOBUS TH 0 2020/2021* QWE7A63 DIESEL 864,00          12.500,00    4,60               2.717,39 3.000,00

ONIBUS ESCOLAR VW NEOBUS TH 0  2021* ZERO KM DIESEL 392,00          12.500,00    4,60               2.717,39 3.000,00

KOMBI ESCOLAR 2011 MWM-8202 GASOLINA 98.562,00    10.951,00    8,00               1.368,87 1.500,00

KOMBI ESCOLAR 2010 MWZ-2272 GASOLINA 102.514,00  10.251,00    8,00               1.281,37

ONIBUS ESCOLAR IVECO 2012/2013 OLL-1867 DIESEL 68.917,00    13.783,00    4,00               3.445,75

ONIBUS ESCOLAR IVECO 2013/2013 OLL-1877 DIESEL 62.392,00    12.478,00    4,00               3.119,50

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FIAT UNO 2006 (Conselho Tutelar) MWD-2107 GASOLINA 410.768,00  29.340,57    10,00            2.934,05 2.500,00

Obs.: O veículos pesados rodam quase sempre em estradas não pavimentadas na área rural, considerando-se também a carga máxima que comportam, e os demais veículos trafegam parte pavimentada e outra parte sem pavimento.

*A estimativa dos ônibus novos é com base na quilometragem rodada pels ônibus anteriores, que serão substituídos por estes.

TOTAL 100.910,00

DIESEL=  94.300 (Transp. e Obras= 66.000+Meio Ambiente e Agricultura=16.800+Gabinete=2.500+Educação=9.000). 

GASOLINA= 6.610 (Transp.e Obras= 530+Meio Ambiente e Agricultura= 880 + Assit. Social=1.200+Educação=1.500+ Administ.= 2.500).

Parado por 3 anos. Recuperando
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ANEXO II 
 

“MINUTA” DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2021 
 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 00___/2021 
Processo nº 000__/2021 
 
Validade: 12 meses 
 
O Município de Itacajá, instituição de direito público, inscrita no Ministério da 
Fazenda sob o nº _______________________, com sede na __________, 
Estado do Tocantins, neste ato representada pela senhora ________________, 
Prefeita Municipal, CPF............... RG................, residente e domiciliada nesta 
cidade de Itacajá, 
 
Resolve: 
Registrar os preços para a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de administração e gerenciamento de sistema informatizado e 
integrado dos dados e das despesas com abastecimento, mediante o 
fornecimento de combustíveis em rede de postos credenciados, de forma 
continuada, e por meio da utilização de cartões microprocessados (chip ou 
magnético) para atendimento da frota do Município de Itacajá, e demais bens que 
venham a ser adquiridos, locados, que estejam sob sua responsabilidade, 
acautelados ou cedidos, proveniente da sessão pública do Pregão Eletrônico em 
epígrafe, sucedido em sua sessão de abertura realizada em _____/____/2021, às 
__h00. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem como objeto o o Registro de Preços para a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de administração e 
gerenciamento de sistema informatizado e integrado dos dados e das despesas 
com abastecimento, mediante o fornecimento de combustíveis em rede de postos 
credenciados, de forma continuada, e por meio da utilização de cartões 
microprocessados (chip ou magnético) para atendimento da frota da Prefeitura 
Municipal de Itacajá e Fundo Municipal de Educação, e demais bens que venham 
a ser adquiridos, locados, que estejam sob sua responsabilidade, acautelados ou 
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cedidos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 
estabelecidas NO Edital e anexos, proveniente da sessão pública do Pregão 
Eletrônico nº xxxx/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a(s) 
proposta(s) vencedor(as) independentemente de transcrição. 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DAS EMPRESAS 
VENCEDORAS 
 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 
ofertadas nas propostas são as que seguem: 
 

Fornecedor: 

CNPJ:                                                                 Inscrição Estadual :         

Endereço:                                Telefone:                   E-mail:                   
Representante Legal: 

ITEM UND QTD DESCRIÇÃO Vlr 
Unit 

Vlr Total 

      

      

Valor total  

Valor total do fornecedor: R$ xxxx (xxx) 
 
Valor total da Ata: R$ xxxxx (xxxx) 
 
3. CONDIÇÕES GERAIS  
 
3.1. Prazo de validade dos preços registrados: 
a) O prazo de validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua publicação, conforme o inciso III do §3º do art. 15 da Lei Federal 
8.666/1993. 
 
3.2. Da execução, local e prazo de entrega: 
a) A empresa vencedora do certame, após assinatura da Ata/Contrato, deverá 
atender de imediato à Contratante, mediante o recebimento do Empenho, a 
entrega dos produtos e quantitativos ali definidos, no prazo estipulado. 
 
3.3. Condições para Contratação:  
a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá o prazo de até 
03 (três) dias para retirar a Nota de empenho ou assinar o Termo Contratual, 
podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período 
e em uma vez, desde que ocorra motivo justificado.  
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b) O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, ficando adstrito aos seus créditos 
orçamentários. 
 c) Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador; 
d) Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em ata desde que não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.  
e) As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes. 
f) O total de utilização de cada item não pode exceder ao quíntuplo do quantitativo 
inicialmente registrado, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.  
g) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de 
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei Federal 
8.666/1993. 
 
3.4. Condições de Pagamento:  
3.4.1. O pagamento será realizado diretamente na conta corrente da Contratada, 
em até 30 (trinta) dias corridos da apresentação da Nota Fiscal devidamente 
atestada e acompanhada de todos os documentos necessários; 
3.4.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos 
exigidos na habilitação;  
3.4.3. Existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, a 
contratada será notificada para proceder à regularização;  
3.4.3.1 A contratada, depois de notificada, terá o prazo de 10 (dez) dias para 
proceder à regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não 
regularizando, o fato será submetido à Autoridade Superior e o pagamento será 
suspenso até ser efetivada a regularização;  
3.4.3.2 Caso a documentação esteja disponível na internet, poderá ser baixada 
pela Contratante e acostada aos autos, sem necessidade de comunicar à 
contratada;  
 
4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1. Caberá à Comissão Permanente de Licitação CPL o gerenciamento deste 
instrumento, no seu aspecto de controle de quantitativo de adesões e nas 
questões legais, em conformidade com as normas que regem a matéria. 
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5. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
5.1. Após homologação do certame pelo Ordenador de Despesa, o vencedor do 
certame será convocado para a assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo 
de 3 (três) dias úteis, a qual terá efeito de compromisso pelo período de sua 
validade. 
5.1.1. Em caso de inobservância do presente item será (ão) aplicada(s) a(s) 
sanção (ões) prevista(s) no Edital. 
5.1.2. Caso o adjudicatário não assine a Ata de Registro de Preços, fica facultado 
à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo, nas condições estabelecidas no encerramento de seu 
lance. 
5.2. A Beneficiária do Registro deverá comprovar a manutenção das condições 
demonstradas para habilitação no ato de assinatura da Ata e durante o período de 
execução do objeto. 
5.3. Aplicam-se, no que couberem, as disposições contidas nos artigos 54 a 88 da 
Lei Federal nº 8.666/93, independentemente de transcrição. 
5.4. A publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços se dará na imprensa 
oficial da Assembleia Legislativa. 
 
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1. Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno 
direito, nas seguintes situações, além de outras previstas no Edital e em lei: 
I. No caso do fornecedor classificado recusar-se a atender à convocação para 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável. 
II. Na hipótese do detentor de preços registrados descumprir as condições desta 
Ata de Registro de Preços. 
III. Na hipótese do detentor de preços registrados recusar-se a firmar Contrato 
com os participantes do SRP, no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável. 
IV. Na hipótese do detentor de preços registrados não aceitar reduzir os preços 
registrados quando estes se tornarem superiores aos de mercado. 
V. Nos casos em que o detentor do registro de preços ficar impedido ou for 
declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração. 
VI. E ainda, por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 
6.1.1. A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos previstos 
nesta cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou por 
meio eletrônico, juntando-se comprovante nos autos do processo que deu origem 
ao cancelamento. 
6.1.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, 
a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico do 
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Município de Itacajá, considerando-se cancelado o registro de preços a partir de 
05 (cinco) dias úteis contados da última publicação. 
6.1.3. Fica assegurado o direito à defesa e ao contraditório nos casos de 
cancelamento de registro de preços de que trata esta Cláusula, sendo oferecido o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da ciência do cancelamento, para 
interposição do recurso. 
 
7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E MULTAS 
 
7.1 A licitante poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de licitar e 
contratar com a Administração Pública e descredenciada do Cadastro de 
Fornecedores pelo qual este órgão é cadastrado quando: 
a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
b) Apresentar documentação falsa; 
c) Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato; 
d) Ensejar o retardamento da execução da execução de seu objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Cometer fraude fiscal. 
7.2 Nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93, nas hipóteses de atraso injustificado 
no fornecimento dos materiais ou descumprimento de cláusula contratual, será 
aplicada multa de mora à CONTRATADA de 0,1% (um décimo por cento) sobre oi 
valor do contratado, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias por 
ocorrência do descumprimento. 
7.2.1 O atraso injustificado na execução dos serviços superior a 05 (cinco) dias 
caracteriza a inexecução total do contrato. 
7.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato  a Prefeitura Municipal 
de Itacajá poderá nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, garantido o direito do 
contraditório e da ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 
c) Suspensão temporária de participação em licitações em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 
d) 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 o contrato ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no item anterior. 
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7.4. A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do 
contrato, ou todas as sanções relacionadas neste termo de referência serão 
precedidos de processo administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla 
defesa e o contraditório. 
8. DO FORO 
 
8.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente termo, elegem as 
partes o Foro da cidade de Itacajá - TO, com renúncia expressa a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1. Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas 
disposições constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, pelos Decretos Federais 
nº 3.555/2000 e 7.892/2013, pelo Decreto Municipal n° _______ respectivamente, 
Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014, e subsidiariamente, pela Lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações posteriores introduzidas 
nos referidos diplomas legais. 
 
10. DAS ASSINATURAS 
 
10.1. Assinam a presente Ata de Registro de Preços, o Gestor do Município de 
Itacajá, o Pregoeiro e os representantes das empresas vencedoras. 
 
 
Palmas/TO, _____ de ________ de 2021. 
 
 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Prefeita Municipal                                                    Pregoeiro 

 
 
 
 

Xxxxxxxxxx 
Fornecedor Registrado 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO Nº _____/2021, 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ITACAJÁ E A 
EMPRESA _________________, VISANDO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE SISTEMA 
INFORMATIZADO E INTEGRADO DOS DADOS 
E DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO, 
MEDIANTE O FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS 
CREDENCIADOS, DE FORMA CONTINUADA, 
E POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE CARTÕES 
MICROPROCESSADOS (CHIP OU 
MAGNÉTICO) PARA ATENDIMENTO DA 
FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITACAJÁ E FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, E DEMAIS BENS QUE VENHAM 
A SER ADQUIRIDOS, LOCADOS, QUE 
ESTEJAM SOB SUA RESPONSABILIDADE, 
ACAUTELADOS OU CEDIDOS. 

 
 
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAJÁ, Estado do 
Tocantins, inscrito no CNPJ sob nº 11.372.183/0001-92, localizado à Rua Costa e 
Silva, s/n°, Centro, Itacajá – TO, CEP: 77.720-000, neste ato representado pela 
sua atual Gestora o Sra. ___________________, brasileira, portadora do CPF nº 
__________ e no RG nº _____________, residente e domiciliada em, Itacajá – 
TO. 
 
CONTRATADA: ___________________________, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na ___________________________,inscrita no CNPJ nº. 
_______________, por seu Representante Legal,_______________________, 
RG____________, CPF ______________________ resolvem celebrar o presente 
Contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL 
 
1.1. O presente Contrato, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do 
Município de Itacajá, decorre do Pregão Eletrônico nº ____/2021, Processo nº 
______/2021, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Federal 10.024/2019, 
aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante 
as cláusulas e condições seguintes 
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CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E VALORES 
 
2.1. Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de administração e gerenciamento de sistema 
informatizado e integrado dos dados e das despesas com abastecimento, 
mediante o fornecimento de combustíveis em rede de postos credenciados, de 
forma continuada, e por meio da utilização de cartões microprocessados (chip ou 
magnético) para atendimento da frota da Prefeitura Municipal de Itacajá e Fundo 
Municipal de Educação, e demais bens que venham a ser adquiridos, locados, 
que estejam sob sua responsabilidade, acautelados ou cedidos, conforme 
especificações constantes no Edital e anexos, e na respectiva Ata de Registro de 
Preços, parte integrante deste Contrato independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 
3.1. A contratação citada na subcláusula 2.1 obedecerá ao estipulado neste 
Contrato, bem como as especificações técnicas, forma de execução/entrega e as 
disposições dos documentos adiante enumerados, que independentemente de 
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste, no que não o 
contrariem. São eles: 
 
3.1.1. O Termo de Referência; 
3.1.2. O Edital do Pregão Eletrônico nº ____/2021; 
3.1.3. A Ata de Registro de Preços nº _____/2021, resultado do Pregão Eletrônico 
nº ____/2021. 
 
 
3.2 A prestação dos serviços deverá atender os veículos e máquinas 
pertencentes ao Município de Itacajá, conforme relação constante em Anexo 
deste instrumento, assim como a outros bens que venham a ser adquiridos, 
substituídos, acrescidos à atual frota, bem como os que estejam à disposição, a 
serviço ou cedidos à CONTRATANTE por meio de convênio, contratos, cessões, 
comodatos, locação ou ordem judicial;  
 
3.3 Para atendimento dos veículos da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 
possuir estabelecimentos credenciados, para a prestação dos serviços de 
gerenciamento de frotas para aquisição de combustível, obrigatoriamente nos 
municípios indicados no Termo de referência. Poderá também dispor de postos 
credenciados outros municípios, conforme necessidade da CONTRATANTE.  
 
3.4 A Contratada deverá exigir a qualidade dos combustíveis dos postos 
credenciados e arcar com qualquer prejuízo ao Município de Itacajá decorrente de 
sua utilização.  
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3.4.1 Ficará sobre a inteira responsabilidade da Contratada a garantia da 
qualidade dos combustíveis, de acordo com o órgão regulador, sob pena das 
sanções cabíveis.  
 
3.5 O posto revendedor é obrigado a realizar análises dos produtos em 
comercialização sempre que solicitadas pelo consumidor. Para isto, o posto 
revendedor deve manter disponíveis os materiais necessários à realização das 
análises (Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007, Art. 8º).  
 
3.6 Os procedimentos detalhados para a realização dos testes de qualidade dos 
combustíveis seguirão a legislação específica editada pela ANP; podendo ser 
consultado, caso existente e atualizado, o Anexo da Cartilha do Posto 
Revendedor de Combustíveis publicada por tal agência.  
 
3.7 Cada cartão destinado ao veículo é de uso exclusivo do veículo nele 
identificado, não sendo permitido o abastecimento ou qualquer outra despesa em 
veículo diverso daquele, sendo responsabilidade da CONTRATADA a 
apresentação de solução que iniba ou identifique, com agilidade e segurança, as 
eventuais utilizações não autorizadas. 
  
3.8 Para utilização do cartão do veículo o motorista deverá apresentá-lo ao 
estabelecimento credenciado onde, através do equipamento que tenha acesso ao 
banco de dados da CONTRATADA, será efetuada a identificação da placa do 
veículo, a consistência do hodômetro, conferência da capacidade do tanque do 
veículo e produto autorizado para compra, que já foram definidos individualmente 
para cada veículo da frota do CONTRATANTE, valor da compra, quantidade e 
tipo do produto comprado.  
 
3.8 Finalizada a operação, o motorista digitará a senha exclusiva do sistema para 
autorizar a transação, recebendo um termo impresso pelo equipamento da 
CONTRATADA instalado no estabelecimento credenciado, denominado 
comprovante de transação, contendo todas as informações referentes à compra 
de produto realizada no referido estabelecimento, o qual constituir-se-á em título 
extrajudicial. O portador deverá encaminhar o referido termo impresso às 
respectivas áreas definidas pela estrutura de gestão do CONTRATANTE que 
serão amplamente divulgadas. 
 
3.9 Em caso de danos involuntários no cartão do veículo, ou em equipamentos da 
CONTRATADA, instalados em sua rede de estabelecimentos credenciados, ou 
em situações de força maior (falta de energia elétrica, internet, etc.), obriga-se a 
CONTRATADA a disponibilizar procedimento de compra contingencial, através de 
serviço de atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
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que consiste na obtenção, por telefone, por parte do posto varejista, do número 
da autorização de compra a ser transcrito para um formulário específico da 
CONTRATADA, que garanta a manutenção das informações necessárias ao 
controle e gestão da frota do CONTRATANTE, visando não prejudicar a 
continuidade das atividades operacionais de sua frota.  
 
3.10 – OS SERVIÇOS CONTRATADOS COMPREENDEM O FORNECIMENTO 
DE: 
  
3.10.1 Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais para 
o controle das despesas do abastecimento de veículos do CONTRATANTE;  
 
3.10.2 Sistemas operacionais para o processamento das informações dos cartões 
e terminais eletrônicos periféricos do sistema; 
  
3.10.3 Cartões eletrônicos ou magnéticos destinados aos veículos, que viabilizem 
o gerenciamento de todas as informações, sendo um para cada veículo;  
 
3.10.4 Informatização dos dados de consumo de combustível, quilometragem 
percorrida, custos, identificação do veículo, identificação do motorista e respectiva 
lotação, datas e horários, e tipos de combustíveis, que poderão ser alimentados 
por meio eletrônico, e em base gerencial de dados permanentemente disponíveis 
ao CONTRATANTE;  
 
3.10.5 Processo de consolidação dos dados financeiros e operacionais da frota de 
veículos e emissão, pela Internet, dos seguintes relatórios ao CONTRATANTE: 
 
3.10.5.1 Financeiros:  
a) Despesas com o abastecimento, por veículo;  
b) Análise de consumo de combustível;  
c) Histórico de quilometragem da frota;  
d) Relatório de preços praticados em postos.  
 
3.10.5.2 Operacionais:  
a) Inconsistência de hodômetro;  
b) Veículos com desvio da média km/litro padrão;  
c) Veículos com abastecimento acima da capacidade do tanque e demais 
relatórios de exceção que venham a ser especificados pelo TREAC, desde que as 
informações estejam disponíveis no sistema da CONTRATADA.  
 
3.10.6 Rede de postos de abastecimento portadores de autorização para 
exercício da atividade de distribuição de derivados de pretróleo expedida pela 
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ANP, equipados para aceitar transações com os cartões vinculados ao sistema 
destinados aos veículos; e 
  
3.10.7 Sistema tecnológico integrado para viabilizar, através dos cartões dos 
veículos, o pagamento das despesas com o abastecimento de combustíveis, junto 
à rede credenciada de postos varejistas de abastecimento. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE ENTREGA / PRESTAÇÃO 
 
4.1. A Contratada deverá atender durante a vigência deste Contrato as condições 
e prazos de execução estabelecidos no Termo de Referência. 
 
4.2. Os serviços prestados serão remunerados mensalmente através da taxa de 
administração calculada sobre o valor efetivamente utilizado, caso haja taxa 
positiva na proposta adjudicada, caso não haja taxa de administração, a 
Contratante repassará à Contratada apenas as faturas com os valores dos 
abastecimentos realizados, conforme relatórios e comprovantes gerados. 
 
4.3. Após a assinatura do Contrato, a contratada deverá iniciar imediatamente a 
entrega dos cartões magnéticos, informando a rede de postos credenciados no 
município de Itacajá e nos demais municípios do Estado do Tocantins, contados a 
partir do primeiro dia útil à assinatura do Contrato, mediante solicitação da 
entrega dos serviços pelo responsável autorizado pela Contratante. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1 O valor total da contratação é de R$ XXXXXX (xxxxxxxxxx). 
 
5.1.1 A taxa de administração contratada é de xxxx(xxxx) por cento, já aplicada 
sobre o valor total do contrato. 
 
5.2. Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos 
os custos diretos e indiretos para a completa execução do avençado. 
 
5.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 
  
5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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5.4.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências para a regularização, devendo ser 
notificada a Contratada para tal. 
 
5.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota 
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como:  
5.5.1. o prazo de validade;  
5.5.2. a data da emissão;  
5.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  
5.5.4. o período de prestação dos serviços;  
5.5.5. a descrição dos serviços; 
5.5.6. o valor a pagar; e  
5.5.7. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 
5.6 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; 
 
5.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta às 
certidões apresentadas para verificar a manutenção das condições de habilitação 
exigidas no edital.  
 
5.8. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
 
5.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
  
5.9.1.  Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE RECEBIMENTO 
 
6.1.  O Atesto da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedido da verificação da 
conformidade dos serviços, nos termos abaixo.  
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6.2.  No final de cada mês (parcela), a CONTRATADA deverá entregar toda a 
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 
 
6.3. O recebimento será realizado pelo fiscal do contrato ou pela equipe de 
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 
 
6.3.1. A contratante realizará análise de todos os serviços executados no serviço, 
por meio do fiscal do contrato. 
 
6.3.1.1. 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 os serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas em 
relatório. 
 
6.3.1.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório, a entrega do 
relatório/declaração de conformidade ou, em havendo mais de um a ser feito, com 
a entrega do último. 
  
6.3.1.3.  Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 
execução do contrato, em relação à fiscalização e demais documentos que julgar 
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 
definitivo. 
 
6.3.1.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não 
ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento no esgotamento do prazo de 10 (dez) dias do recebimento da 
documentação por parte da CONTRATADA. 
 
6.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório 
dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, 
ato que concretiza o ateste da execução dos serviços. 
 
6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução 
do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 
vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 
 
6.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 
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proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGÊNCIA 
 
7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite 
de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, 
observado a obtenção de preço e condições mais vantajosas para a 
administração.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO E RECURSOS 
 
8.1. As despesas correrão à conta de recursos do fundo na seguinte dotação 
orçamentária: 
 
Secretaria de Transportes e Obras 
xxxxxxxxxxx 
 
Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura 
Xxxxxxxxxx 
 
Secretaria de Assistência Social 
xxxxxxxxxx 
 
Gabinete da Prefeita 
Xxxxxxxx 
 
Secretaria da Educação 
Xxxxxxx 
 
Secretaria de Administração 
Xxxxxxx 
 
CLÁUSULA NONA- DA FISCALIZAÇÃO  
 
9.1. 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. 
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9.2. 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. 
 
9.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada, ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
previstas neste Termo e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
respeitando-se o direito de defesa. 
 
9.4. A existência de fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DO CONTRATO 
 
10.1. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou 
bilateralmente, sempre atendido a conveniência administrativa no interesse da 
Administração. 
 
10.2. Os motivos para rescisão do Contrato são os enumerados no art. 78 de Lei 
8.666/93. 
 
10.2.1 Também caberá a rescisão do Contrato, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA transferir o objeto, 
no todo ou em parte, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
 
10.3 Em qualquer hipótese de rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor 
devido correspondente aos serviços já prestados até a data da dissolução do 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DOS PRODUTOS 
 
11.1. A Contratada deverá garantir a qualidade dos combustíveis e arcar com 
qualquer prejuízo ao Município de Itacajá decorrente de sua utilização.  
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11.1.1. Ficará sobre a inteira responsabilidade da Contratada a garantia da 
qualidade dos combustíveis, de acordo com o órgão regulador, sob pena das 
sanções cabíveis.  
 
11.2. O posto revendedor é obrigado a realizar análises dos produtos em 
comercialização sempre que solicitadas pelo consumidor. Para isto, o posto 
revendedor deve manter disponíveis os materiais necessários à realização das 
análises (Resolução ANP nº 9, de 07/03/2007, Art. 8º).  
 
11.3. Os procedimentos detalhados para a realização dos testes de qualidade dos 
combustíveis seguirão a legislação específica editada pela ANP; podendo ser 
consultado, caso existente e atualizado, o Anexo da Cartilha do Posto 
Revendedor de Combustíveis publicada por tal agência.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
12.1. DEVERES DA CONTRATANTE  
 
12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
12.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as 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; 
 
12.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 
prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas 
sejam as mais adequadas; 
 
12.1.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas neste Termo de Referência; 
 
12.1.5 Fornecer as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 
 
12.1.6 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 
recebimento; 
 
12.1.7 Cientificar a Assessoria Jurídica do Município para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 
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12.1.8 Utilizar os serviços dentro dos limites normativos e contratos, constituindo 
uso indevido dos mesmos a prática de quaisquer atos que estejam em desacordo 
com as condições do contrato e das normas aplicáveis;  
 
12.1.9 Informar os limites de crédito para cada cartão, a fim de serem gastos com 
abastecimentos.  
 
12.2. DEVERES DA CONTRATADA 
  
12.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Contrato e do 
Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos recursos (pessoal, 
tecnológico e material) necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais.  
 
12.2.2. Reparar, corrigir, remover 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 de má execução;  
 
12.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução 
do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar 
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos;  
 
12.2.4. Para o suporte e apoio, utilizar pessoal habilitado e com 
conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com 
as normas e determinações em vigor; 
  
12.2.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;  
 
12.2.6. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no 
decorrer da prestação dos serviços;  
 
12.2.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
 
12.2.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência 
do cumprimento do contrato;  
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12.2.9. Disponibilizar, Juntamente com as notas fiscais/fatura, relatórios 
analíticos e sintéticos do período faturado, discriminando todas as 
transações/operações realizadas, por base operacional e respectivo centro de 
custo, contendo, no mínimo, as seguintes informações:  
a)  Identificação do estabelecimento (nome, município e UF);  
b) Identificação do veículo (marca, modelo e placa);  
c) Leitura do hodômetro do veículo;  
d) Data e hora da transação;  
e) Discriminação do tipo de produto ou serviço fornecido;  
f)         Quantidade referente a unidade da transação executada;  
g) Valor da operação por veículo;  
h) Identificação do usuário (nome e matrícula).  
 
12.2.10. Quando da implantação do sistema e inclusão de novos veículos, 
fornecer, sem ônus para a CONTRATANTE cartões de abastecimento para os 
veículos da frota gerenciada, de forma individual e intransferível, de acordo com 
as solicitações e relações recebidas por documento da CONTRATANTE.  
 
12.2.11. Quando da implantação do sistema e inclusão de novos usuários, 
fornecer, sem ônus para a CONTRATANTE, cartões de abastecimentos para 
usuários. 
  
12.2.12. Caso a tecnologia não necessite desse dispositivo para identificação 
do usuário, basta que a CONTRATADA comunique o fato à CONTRATANTE, até 
a data do término do prazo de implantação informado neste Termo de Referência.  
 
12.2.13. Fornecer relação de toda a rede credenciada, com endereço, 
telefone e horário de funcionamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e 
atualizá-la periodicamente junto ao gestor e ao fiscal do contrato. 
  
12.2.14. Credenciar, sem ônus, estabelecimentos a pedido da 
CONTRATANTE nos locais, prazos e condições indicados noTermo de 
Referência.  
 
12.2.15. Responsabilizar-se por manter as exigências estipuladas neste 
Termo de Referência. 
 
12.2.16. Informar às credenciadas que são de sua inteira responsabilidade as 
obrigações decorrentes da legislação trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias, de acidente de trabalho e as demais previstas na legislação específica. 
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12.2.17. Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do 
contrato, de modo a manter a frota em condições de perfeito, ininterrupto e 
regular funcionamento.  
 
12.2.18. Informar aos seus credenciados da necessidade de executar 
fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem 
confiados. 
 
12.2.19. Dar treinamento aos gestores, a qualquer tempo, sempre que a 
CONTRATANTE apontar a necessidade.  
 
12.2.20. Possibilitar a ampliação gradativa da Rede Credenciada, incluindo 
outras localidades, mediante solicitação da CONTRATANTE.  
 
12.2.21. Possibilitar solução web service, para exportação de todas as 
informações constantes no seu banco de dados referentes às viaturas da 
CONTRATANTE, para os sistemas da CONTRATANTE, inclusive no formato 
“EXCEL”.  
 
12.2.22. Manter um representante/preposto, para prestar, junto à 
CONTRATANTE, esclarecimentos e atender as reclamações que porventura 
surgirem durante a execução do contrato, fornecendo os meios de contato 
disponíveis como números de telefone, endereços de correio eletrônico ou outro 
meio de comunicação que possibilite permanente e irrestrito contato 
CONTRATANTE-CONTRATADA, inclusive fora dos dias e horários ordinários de 
atendimento.  
 
12.2.23. Disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os 
comprovantes de pagamentos à rede de estabelecimentos credenciados. 
  
12.2.24 Responsabilizar-se totalmente pelos pagamentos aos 
estabelecimentos comerciais credenciados, sendo que a CONTRATANTE não 
responderá solidária ou subsidiariamente por nenhum pagamento a estes.  
 
12.2.25. Providenciar a correção das deficiências apontadas pela 
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços prestado por sua rede 
credenciada. 
  
12.2.26. Assumir integral responsabilidade, através da credenciada que tiver 
realizado cada serviço ou fornecimento, pela eficiência do que for executado. 
 
12.2.27. Fornecer aplicativo disponível em ambiente web, compatível com o 
sistema operacional utilizado pela CONTRATANTE, nos termos especificados. 
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12.2.28 Disponibilizar relatórios, a partir de um período preestabelecido pelo 
gestor da frota, permitindo comparativos de desempenho e outras análises de 
gestão. 
  
12.2.29. Fornecer sítio operacional para navegação, capaz de propiciar à 
gestão da frota, por meio do acompanhamento de todas as operações em 
andamento.  
 
12.2.30. Responsabilizar-se inteiramente pela produção do sistema 
informatizado de gerenciamento de frota, incluindo, mas não se limitando, a 
equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do sistema em sítio 
próprio, manutenção das bases de dados, procedimentos de instalação, 
migração, backup, recuperação, segurança, treinamento a usuários finais, 
ambiente e softwares operacionais, e quaisquer outras atividades, softwares, 
hardwares ou serviços necessários à operação e produção plena do sistema em 
questão, com todas as suas funcionalidades previstas. 
  
12.2.31. Possibilitar à CONTRATANTE adquirir por meio da rede credenciada 
da CONTRATADA, quaisquer dos produtos ou serviços contratados.  
 
12.2.32. Fornecer completo suporte de utilização e reparação do sistema, 
mantendo-o totalmente disponível, provendo meios de operacionalizá-lo, caso 
ocorra alguma falha ou indisponibilidade no sistema eletrônico.  
 
12.2.33 Manter todos os estabelecimentos da rede credenciada informados 
de que não cabe à CONTRATANTE, sob nenhuma hipótese, efetuar qualquer tipo 
de pagamento a essas empresas pelos serviços prestados ou fornecimento de 
bens executados, posto a inexistência de relação contratual ou financeira entre a 
CONTRATANTE e a referida rede.  
 
12.2.34. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
  
12.2.35 Comunicar à CONTRATANTE, por qualquer meio formal, com pelo 
menos 24 horas de antecedência qualquer inoperância programada do sistema.  
 
12.2.36. Arcar com os custos de implantação e implementação do sistema de 
gerenciamento.  
 
12.2.37. Dotar, sem ônus para a CONTRATANTE, os postos credenciados de 
tecnologia que permita o abastecimento e o gerenciamento da frota nos termos 
fixados neste Termo de Contrato. 
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12.2.38 Manter os dados gerenciais pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a 
contar do encerramento do prazo de prestação dos serviços e disponibilizá-los, 
sem custo, à CONTRATANTE.  
 
12.2.39. Apresentar mensalmente, ou sempre que solicitado, cópia do 
documento fiscal ou outro equivalente emitido pela empresa prestadora do 
serviço, com a discriminação dos valores dos serviços, tributos e possíveis 
descontos comerciais, de forma a possibilitar a verificação e confirmação do valor 
efetivamente cobrado na operação. 
  
12.2.40. Informar imediatamente ao CONTRATANTE, através do fiscal e 
Gestor do Contrato o cancelamento de estabelecimento conveniado 
acompanhado da devida justificativa, bem como os novos a serem cadastrados.  
 
12.2.41. Manter nos estabelecimentos conveniados, em local visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema objeto deste contrato; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE 
 
13.1. O percentual ofertado (taxa de administração) e adjudicado será 
considerado fixo e irreajustável para a Contratada. Quanto ao preço de 
combustíveis, estes poderão sofrer variações para mais ou para menos em 
conformidade com a política de preços da Petrobrás, os quais deverão 
acompanhar os preços estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo - ANP 
para a região, em observância a proteção constitucional do equilíbrio econômico 
financeiro do Contrato. Caso não ocorra a variação de preços mencionada, os 
preços de combustíveis serão considerados fixos e irreajustáveis pelo período e 
01 (um) ano, a partir da data de apresentação da proposta e, quando for o caso, 
serão reajustados anualmente para mais ou para menos, pelo IPCA, INPC 
fornecidos pelo IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo. 
 
13.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesma condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato. 
 
13.3. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no item 
anterior, salvo as supressões que poderão exceder os limites legais, quando 
acordada entre as partes. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO 
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14.1. O presente Contrato fica vinculado aos termos determinados na Ata de 
Registro de Preços nº ____/2021 e no Edital do Pregão Eletrônico nº ____/2021.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS 
 
15.1. O presente instrumento, inclusive os casos omissos, regulam-se pela Lei de 
Licitações e Contratos administrativos (Lei Federal nº 8.666/1993). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 
 
16.1. O servidor, e seu substituto, responsável pela respectiva Gestão e 
Fiscalização do presente Contrato será nomeado oportunamente, nos termos do 
inciso III c/c 63 e 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e, com base 
no art. 13, inciso IX, da Instrução Normativa TCE/TO nº 02/2008, de 07 de maio 
de 2008. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
 
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 
CONTRATADA que: 
 
17.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 
17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
17.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 
17.1.5. Cometer fraude fiscal. 
 
17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
17.2.1. 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; 
 
17.2.2. Multa de:  
17.2.2.1. 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 
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;  
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171.2.2.2. 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; 
17.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o 
valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
17.2.2.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 
consideradas independentes entre si. 
 
17.2.3. 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 02 (dois) anos; 
 
17.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e 
entidades do município de Itacajá, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
17.2.5. 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;  
 
17.3. As sanções previstas poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
17.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, 
de 1993, as empresas ou profissionais que: 
17.4.1.Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
17.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 
17.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  
17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
17.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos 
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Itacajá, ou, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município de Itacajá e 
cobrados judicialmente. 
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17.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente. 
 
17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
18.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
19.1. 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. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO 
 
20.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Itacajá, que é condição indispensável para sua 
eficácia, consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
21.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da 
Comarca de Itacajá - TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
Fica expressamente vedada a vinculação deste Contrato em operação de 
qualquer natureza que a CONTRATADA tenha ou venha a assumir. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato                                
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, 
depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes CONTRATANTE 
e CONTRATADA. 
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Itacajá - TO, no dia _____ de _______ 2021. 
 
 
                  
                 CONTRATANTE                                                  CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
_________________________ 
Nome: 
CPF: 
_________________________ 
Nome: 
CPF: 
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