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PREÂMBULO

ACOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMMINISTRAÇÃO DO
TOCANTINS, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação em tela, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, (Exclusivamente Para Me E Epp), nos termos deste Edital e seus
anexos. Este Pregão será conduzido pelo Pregoeiro e respec�va Equipe de apoio designado pela Portaria
CRA–TO, nº 023/2022 de 08/08/2022, espedida pelo Presidente do CRA – TO, o presente Edital foi
subme�do ao parecer jurídico do CRA – TO.

Processo n. 47692500561/2022-41                             Tipo da licitação: Menor preço            

Data da Abertura:    05/10/2022         Horário da Abertura: 09:00 horas (horário de Brasília)

Re�rada do Edital: www.crato.org.br

Local da sessão: www.comprasnet.gov.br

Registro de Preço:      ( ) Sim                                               ( X ) Não

Setor Responsável pela Licitação: Compras e Contratos

Legislação Aplicada:

Cons�tuição Federal, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto.º 10.024, de 20 de setembro de
2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste edital.

 

1. OBJETO

1.1. Cons�tui objeto desta licitação a seleção de proposta mais vantajosa, visando à
contratação de empresa especializada no gerenciamento de combus�vel (etanol, gasolina comum, óleo
diesel comum e óleo lubrificante), por meio de um sistema informa�zado via WEB e integrado com
u�lização de cartão magné�co ou micro processado, através de postos credenciados, para atender a frota
dos veículos do CRA/TO, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I – Termo de Referência,
por um período de 12 (doze) meses, poderá ser prorrogado por igual e sucessivos períodos até 60 meses,
com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

 

2. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

 

2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema, que permite a
par�cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

2.2. O licitante deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da
sessão pública, no sí�o www.comprasgovernamental.org

2.3. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de iden�ficação e de senha
pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no portal eletrônico
www.comprasnet.gov.br.

2.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema eletrônico e as devidas atualizações,
implica na responsabilidade legal única e exclusiva do licitante ou de seu representante legal e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

2.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do

http://www.comprasnet.gov.br/


sistema, ou ao órgão ou en�dade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema
eletrônico para imediato bloqueio de acesso.

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Como condição prévia de par�cipação, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de par�cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par�cipação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;

2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man�do pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va,
man�do pelo Conselho Nacional de Jus�ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

4. Lista de Inidôneos, man�da pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

 

3.2. A presente licitação des�na-se EXCLUSIVAMENTE à par�cipação de Microempresa - ME,
Empresa de Pequeno Porte – EPP ou ainda Microempreendedor Individual - MEI, qualificadas como tais
nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

 

3.3. Poderão par�cipar deste Pregão os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e perante o Sistema eletrônico provido pela
Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –
SLTI, por meio do sí�o www.comprasgovernamentais.gov.br, onde para ter acesso ao Sistema eletrônico,
os interessados em par�cipar deste Pregão deverão dispor de chave de iden�ficação e senha pessoal,
ob�das junto à SLTI.

3.4. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do Sistema eletrônico ou ao CRA-TO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

3.5. Não poderão par�cipar deste Pregão:

3.5.1. Empresa suspensa de par�cipar de licitação ou de contratar com a Administração Pública
Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o prazo da sanção
aplicada;

3.5.2. Empresa impedida de par�cipar de licitação ou de contratar com a Administração Pública
Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o prazo da sanção
aplicada;

3.5.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e
Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, enquanto perdurarem os mo�vos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

3.5.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

3.5.5. Empresa que seu ato de cons�tuição e as respec�vas alterações (estatuto, contrato social
ou outro) não incluam o objeto deste Pregão;

3.5.6. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação.

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


3.5.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que u�lizem recursos, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em
comum.

3.5.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de cons�tuição.

3.5.9. Ainda não poderão par�cipar deste Pregão, aqueles de que trata o ar�go 9º da Lei Federal
nº 8.666/1993, ou que seu ramo de a�vidade (código e descrição da a�vidade econômica principal e/ou
código e descrição das a�vidades econômicas secundárias) não contemple o objeto deste Pregão.

3.5.10. A par�cipação em licitação expressamente reservada a microempresas (ME) e a empresas
de pequeno porte (EPP), por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas
categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento
de licitar e contratar com o ESTADO DE GOIAS, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das
demais cominações legais.

 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

4.1. Da impugnação:

4.1.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa, �sica ou jurídica, poderá impugnar os termos do edital deste pregão, por meio eletrônico, na
forma prevista no edital.

4.1.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

4.1.3. O pregoeiro responderá as impugnações 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.

4.1.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização
do certame.

 

4.2. Do pedido de esclarecimentos:

 

4.2.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa, �sica ou jurídica, poderá pedir esclarecimento referente ao processo licitatório quanto ao ato
convocatório deste Pregão, por meio eletrônico, na forma do edital.

4.2.2. 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.

4.2.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
par�cipantes e a administração.

 

5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1. Após a divulgação do edital no sí�o eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente
por meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos no edital concomitantemente com a
proposta de preço, com a descrição do objeto e preço ofertado até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando será encerrado essa etapa.

5.2. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, os documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos licitatórios forem realizados por



órgãos ou en�dades integrantes do SISG ou por aqueles que aderirem ao SICF.,

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação ou SICAF, exigidos no
edital, nos termos do disposto nos itens a anteriores, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. A falsidade da declaração de que trata o § 4º sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.

5.7. Os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.8. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante,
observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá
somente após os procedimentos de julgamento das propostas.

5.9. 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.

5.10. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor
classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de duas horas, contado da
solicitação do pregoeiro no sistema.

5.11. A Licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
declarar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº
123/2006, para fazer jus aos bene�cios previstos nessa lei.

 

6. DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no portal eletrônico www.comprasnet.gov.br.

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do Sistema eletrônico.

6.3. Cabe a Licitante acompanhar as operações no Sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emi�da pelo Sistema eletrônico, pelo Pregoeiro ou de sua desconexão.

6.4. A sessão poderá ser reagendada a critério do(a) Pregoeiro(a) sempre que se fizer
necessário, devendo a Licitante fazer os acompanhamentos devidos.

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas conforme modelo Anexo III,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital sendo que somente as consideradas classificadas par�ciparão da fase de lances.

7.2. Serão desclassificadas pelo Pregoeiro, mo�vadamente, as propostas:

1. Que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

2. Que não contenham a descrição do serviço ofertado;



3. Que se iden�ficar no Sistema eletrônico, sendo que somente será considerada como iden�ficação,
a descrição do CNPJ ou da Razão Social completa da Licitante.

 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Aberta a etapa compe��va, as Licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário
e valor consignados no registro de cada lance.

8.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl�mo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema eletrônico, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de
valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao
lance que cobrir a melhor oferta.

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

8.4. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a iden�ficação do licitante.

8.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote, os licitantes poderão oferecer lances
sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.6. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automa�camente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úl�mos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

8.7. A prorrogação automá�ca da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.

8.8. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automa�camente.

8.9. Encerrada a fase compe��va sem que haja a prorrogação automá�ca pelo sistema, poderá
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.10. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com
observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. Não serão aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.11. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.12. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, jus�ficadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.

8.13. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o Sistema
eletrônico permanecer acessível as Licitantes, os lances con�nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos
atos realizados.

8.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r 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 par�cipantes, no sí�o eletrônico u�lizado para divulgação.

8.15. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automa�camente descartados pelo sistema os respec�vos lances.

8.16. Os PREÇOS REFERÊNCIA serão u�lizados na análise dos valores ofertados pela Licitante,
para fins de aceitação ou não da proposta comercial.



8.17. Se a proposta de preços não for classificada ou se a Licitante não atender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao edital, sendo a
respec�va licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

8.18. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito o
menor preço apurado, o Pregoeiro declarará a empresa vencedora do respec�vo lote.

8.19. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações rela�vas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema
Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação per�nente.

 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compa�bilidade do preço em relação ao valor es�mado
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.

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

9.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários,
incompa�veis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec�vos 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.

9.4. 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.

9.5. 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.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2(duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

9.7. A proposta deverá conter: Nome da proponente, endereço, número de telefone para
contato, endereço de e-mail, dados bancários, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito
Federal, prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, prazo para
início dos serviços, que deverá ser no máximo de 05 (cinco) dias úteis a par�r da assinatura do contrato,
o prazo de pagamento, que será de até 10 (dez) dias úteis, após a emissão da Nota Fiscal.

9.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

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

9.10. A Licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta
condição será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Lei, bem como neste Edital.

9.11. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
CRA-TO ou, ainda, de pessoas �sicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

9.12. A alíquota de taxa de administração poderá ser nega�va ou de valor zero, não será
admi�da taxa posi�va, diante do quadro exposto no subitem abaixo deste documento e será aplicada



sobre o valor total rela�vo ao fornecimento do auxílio-alimentação descritos.

9.13. A licitante deverá encaminhar propostas, exclusivamente por meio eletrônico, nos moldes
previstos no Edital, contendo o valor total do lote conforme tabela abaixo:

Item Especificação Unid
Quat

mensal
V. Médio
Unitário

V. Médio
Mensal

V. Médio
Anual

01 Etanol Litro 110 R$ 5,99   R$    658,90 R$   
7.906,80     

02 Gasolina comum Litro 110 R$ 5,85    R$    643,50 R$    7.722,00

03 Óleo Diesel S-10 Litro 160 R$ 7,80   R$    1.248,00 R$
14.976,00   

04 Óleo Lubrificante motor
flex Litro 30 RS 58,89 RS     88,89 R$ 1.066,68

Total Es�mado Anual                                                                                             R$ 31.671,48

9.14. A aplicação da taxa de administração, como remuneração da contratada, será efetuada
conforme item 05 do Termo de Referência.

9.15. A empresa vencedora será aquela que apresentar os menores valores de taxas para o
fornecimento do objeto ao longo da vigência de 12 (doze) meses, para o total de consumo de
combus�vel previsto neste edital.

9.16. A proposta deverá compreender todas as despesas com os profissionais, equipamentos,
insumos e instalações, bem como taxas, alimentação, transporte, hospedagem, enfim todos os encargos
fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, resultante da prestação do serviço objeto desta
licitação.

9.17. O percentual da taxa de administração ofertada é fixo, não comportando qualquer
correção no curso de vigência do contrato.

9.18. Será desclassificada a proposta que para sua viabilização apresente:

a) preço superior ao valor máximo global admi�do, conforme estabelecido no item

b) vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei, assim como
as que não se encontrem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

9.19. O julgamento das propostas será de acordo com a sistemá�ca do site de compras
denominado h�ps://www.comprasgovernamentais.gov.br/, em consonância com a legislação vigente.

9.20. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par�r da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato.

9.21. O valor a ser cadastrado no sistema, no campo “Valor total global”, deverá ser o valor
es�mado total conforme item 03. do Termo de Referência, o valor total es�mado para 12 meses.

9.22. Após a apresentação da proposta, não cabe desistência, salvo por mo�vo decorrente de
fatos superveniente e devidamente aceito pelo Pregoeiro.

9.23. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura da sessão de disputa de preços.

 

10. DA HABILITAÇÃO



 

10.1. A habilitação parcial das Licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos, quando os procedimentos licitatórios forem realizados por órgãos ou en�dades integrantes
do SISG ou por aqueles que aderirem ao SICF.

 

10.2. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de
2018 mediante u�lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia ú�l anterior à data prevista para recebimento das propostas.

 

10.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

 

10.4. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respec�va documentação atualizada.

 

10.5. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos
sí�os eletrônicos oficiais emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

 

10.6. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

 

10.7. Habilitação Jurídica:

1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da
Junta Comercial da respec�va sede;

2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Cer�ficado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
auten�cidade no sí�o www.comprasnet.gov.br

 

3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respec�va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

10.8. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

I- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;

II- prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão 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 A�va da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles rela�vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº

http://www.comprasnet.gov.br/


1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

III- prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

IV - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jus�ça do trabalho, mediante a apresentação
de cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de nega�va, 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;

V- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, rela�vo ao domicílio ou sede do
licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

6. - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, rela�va à
a�vidade em cujo exercício contrata ou concorre;

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;

8. - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, rela�va à
a�vidade em cujo exercício contrata ou concorre;

9. - 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.

10.9. Qualificação Econômico-Financeira.

1. Cer�dão nega�va de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;

2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do úl�mo Exercício Social, já exigíveis na forma
da lei. Juntamente com o balanço deverão ser apresentados:

ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;

GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00;

           ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;

          

3. As empresas que apresentarem resultado inferior a 01 (um) em qualquer dos índices referidos na
alínea anterior deverão comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio líquido de 5% do valor
es�mado da contratação, devendo a comprovação ser feita rela�vamente à data da apresentação
da proposta de preços, na forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º do ar�go 31 da Lei nº.
8.666/93.

4. No caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

10.10. Qualificação Técnica

10.10.1. Apresentação de no mínimo (1) um atestado de capacidade técnica operacional, fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente iden�ficada, em nome da licitante, que
comprove a ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas,
quan�dades e prazos com o objeto desta licitação.

10.11. 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 2 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, sob
pena de inabilitação.



10.12. Os documentos reme�dos nas formas dos subitens acima descritos poderão ser solicitados em
original ou por cópia auten�cada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

10.13. 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 emi�dos somente em nome da matriz.

10.14. Será aberto processo administra�vo para os fins de aplicação de sanção a empresa que não enviar
a documentação exigida no edital, ou que ficar inabilitada por não cumprir com os termos do Edital, bem
como por prestar declaração falsa, já que quando do cadastramento da proposta, DECLARA que cumpre
com os requisitos de habilitação do Edital.

10.15. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada.

10.16. Todos os documentos emi�dos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução simples, para língua portuguesa.

10.17. 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
jus�fica�va.

10.18. 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 com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista,
será concedido o mesmo prazo para regularização.

10.19. A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro
convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

10.20. Havendo necessidade de diligenciar a veracidade dos documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a con�nuidade da mesma.

10.21. 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.

10.22. 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 ar�gos 44 e
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente

 

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer
Licitante poderá, de forma imediata e mo�vada, em campo próprio do Sistema eletrônico, manifestar
sua intenção de recurso.

11.2. A ausência de manifestação imediata e mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer,
importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor.

11.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, mo�vadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do Sistema eletrônico.

11.4. A Licitante que �ver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo
próprio do Sistema eletrônico, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais Licitantes, in�madas para, se



desejarem, apresentar contrarrazões, também via Sistema eletrônico, em igual prazo, que começará a
correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensável à
defesa dos seus interesses.

11.5. As intenções de recurso admi�das e os recursos apresentado no prazo estabelecido no edital serão
enviados para serem apreciados pela autoridade competente.

11.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA 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 pra�cados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

12.3. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho Regional de Administração
Tocan�ns.

 

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

 

13.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, por tratar de
serviços con�nuado, poderá ser prorrogado por igual e sucessivos períodos até 60 meses, com
fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, após a verificação da real necessidade, com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração, será promovida mediante
celebração de termo adi�vo.

13.2. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, deverá ser lavrado com a adjudicatária,
contrato consoante Lei Federal nº 8.666/93.

13.3. A adjudicatária deverá comparecer para firmar o Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data da convocação, para assinatura do contrato.

13.4. Na hipótese de a licitante adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o
Contrato e não apresentar jus�fica�va porque não o fez, decairá o direito à contratação, e o órgão
requisitante convocará outra Licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis observados o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.

13.5. Como condição para celebração do Contrato a adjudicatária deverá manter as mesmas condições
de habilitação exigidas na licitação.

13.6. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da contratante, que anotará,
em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais, para fins de
pagamento.

13.7. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

 

14. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

14.1. A fiscalização do fornecimento do objeto será exercida por servidor designado pelo Contratante.

14.2. Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços fornecidos em
desacordo com o estabelecido neste termo de referência.



14.3. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da Contratada
pela completa e perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

14.4. Nos termos do ar�go 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta
contratação ficará a cargo da Gerência Execu�va do CRA, através do servidor designado, que também
será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.

14.5. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus superiores em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

14.6. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade
pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

14.7. O fiscal ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da
contratada, deverá, de imediato, comunicar por escrito a Gerência Execu�va do CRA, que tomará as
providências para que se apliquem as sanções previstas na lei e no Edital, sob pena de responsabilidade
solidária pelos danos causados por sua omissão

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos previstos no orçamento
anual do CRA-TO, ficando a discriminação do código orçamentário específico vinculado ao projeto para o
qual sejam demandadas as ações;

Dotação Orçamentário: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1.  Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais, garan�do o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:

1. não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

2. não entregar a documentação exigida no edital;

3. apresentar documentação falsa;

4. causar o atraso na execução do objeto;

5. não man�ver a proposta;

6. falhar na execução do contrato;

7. fraudar a execução do contrato;

8. comportar-se de modo inidôneo;

9. declarar informações falsas; e

10. cometer fraude fiscal.

16.1. As sanções descritas no edital também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem
jus�fica�va ou com jus�fica�va recusada pela administração pública, sendo as sanções registradas e
publicadas no SICAF.

16.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela condutado
licitante;



b) A penalidade de multa pode ser aplicada cumula�vamente com a sanção de impedimento.

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Ao Presidente o CRA-TO compete anular este Pregão de o�cio, por ilegalidade, ou por provocação
de qualquer pessoa ou revogá-lo todo ou em parte, por considerá-lo inoportuno, inconsistente ou
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

17.2. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência de revogação ou anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito a ampla defesa e o contraditório.

17.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência des�nada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.

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

17.5. Os documentos eletrônicos produzidos com a u�lização de processo de cer�ficação disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e
cópias auten�cadas em papel.

17.6. Em caso de divergência entre normas infralegais e as con�das neste Edital, prevalecerão às úl�mas,
exceto em caso de normas editadas pelo Governo Federal.

17.7. Não serão aceitos documentos com a vigência vencida, exceto se, e nos casos que o Edital permi�r;

17.8. A par�cipação neste Pregão implica, automa�camente, na aceitação integral dos termos deste
Edital, seus Anexos, leis e normas aplicáveis;

17.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do CRA-
TO, sem prejuízo do disposto no art.25 do Decreto Federal nº 10024/2019.

17.10. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia de início inclui-se o úl�mo.

 

18. DO FORO

18.1. Para dirimir as questões rela�vas ao presente Edital, elege-se como competente a Seção Judiciária
do Estado do Tocan�ns – SJTO (Jus�ça Federal), com exclusão de qualquer outro.

 

Palmas/TO,  20 de setembro de 2022.

 

Getulino Pinto da Silva

Pregoeiro

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

 

01. DO OBJETO

1.1. cons�tui objeto deste Termo de Referência a seleção de proposta mais vantajosa, visando à
contratação de empresa especializada no gerenciamento de combus�vel (etanol, gasolina comum, óleo
diesel comum e óleo lubrificante), por meio de um sistema informa�zado via WEB e integrado com
u�lização de cartão magné�co ou micro processado, através de postos credenciados, para atender a frota
dos veículos do CRA/TO, conforme especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, por um
período de 12 (doze) meses, poderá ser prorrogado por igual e sucessivos períodos até 60 meses, com
fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

 

02. OBJETIVOS

2.1. O Serviço de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos compreende:

 

a) gerenciamento integrado com captura eletrônica de dados, oferecendo relatórios gerenciais e
despesas de abastecimento dos veículos de CRA – TO,

b) acompanhamento e orientação dos postos credenciados quanto aos procedimentos de iden�ficação
dos veículos quando da realização dos abastecimentos, agilidade e segurança, de forma a evitar
u�lizações não autorizadas e transações realizadas em desacordo com os parâmetros estabelecidos,

c) disponibilização de rede de postos credenciados,

d) disponibilização, através de meio eletrônico, das informações financeiras e operacionais rela�vas aos
abastecimentos realizados,

e) disponibilização de meio eletrônico que viabilize o gerenciamento individual de informação de cada
abastecimento realizado,

f) racionalização e controle de gastos com combus�veis do �po: gasolina comum, álcool comum e diesel
S-10 aplicado nos veículos,

 

03. DA JUSTIFICATIVA



3.1. A aquisição de combus�vel faz necessário para garan�r o abastecimento dos veículos administra�vos
do CRA/TO, que desenvolvem a�vidade administra�va que necessitam de transportes na realização das
demandas do CRA/TO, oferecendo melhores condições de atendimento as normas do Conselho,
proporcionando melhores condições de trabalho aos funcionários e toda estrutura organizacional do
Conselho Regional de Administração – CRA/TO.

3.2. A aquisição dos combus�veis jus�fica-se na necessidade de abastecimento dos veículos para
viabilizar a execução de tarefas que exigem locomoção de pessoal quando em viagens, a serviços
administra�vo do CRA/TO, uma vez que sempre há necessidade de reabastecimento para a conclusão do
trajeto e/ou retorno dos veículos ao local de origem (Palmas ou qualquer uma das outras cidades do
Estado).

3.3. Esta metodologia de abastecimento será oportuna para garan�r a locomoção dos veículos do
CRA/TO porque a condição de abastecimento apenas em Palmas gera transtornos aos deslocamentos,
uma vez que a principal a�vidade do CRA/TO é fazer trabalho de monitoramento, cobrança e qualificação
da gestão que requer uma constante ida aos municípios.

3.4. O fornecimento de combus�vel, com vistas ao atendimento das necessidades de abastecimento da
frota de veículos automotores do CRA - TO é imprescindível para a execução e manutenção das funções
da administração e fiscalização.

3.5. A contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combus�vel através
de cartão magné�co facilitará o gerenciamento e o controle das despesas rela�vas ao abastecimento
como:

a) Redução de despesas com a frota, através de controles dinâmicos e eficazes.

b) Redução de despesas administra�vas rela�vas à frota (coleta de dados, digitação, emissão de faturas,
controles, espaço �sico, pessoal).

c) Flexibilidade do sistema de abastecimento, por acesso facilitado a uma rede de serviços com qualidade
e preços adequados.

d) Obtenção de informações sobre o abastecimento, em tempo hábil para tomada de decisões corre�vas.

e) Melhoria do gerenciamento da manutenção preven�va e corre�va através do controle de
quilometragem e consumo por veículo.

f) Redução de gastos inadequados através da u�lização de relatórios de exceção.

 

04. QUANTITATIVO ESTIMADO, CONFORME LOTE ÚNICO.

LOTE ÚNICO

Item Especificação Unid
Quat

mensal
V. Médio
Unitário

V. Médio
Mensal

V. Médio
Anual

01 Etanol Litro 110 R$ 5,99   R$    658,90 R$   
7.906,80     

02 Gasolina comum Litro 110 R$ 5,85    R$    643,50 R$    7.722,00

03 Óleo Diesel S-10 Litro 160 R$ 7,80   R$    1.248,00 R$
14.976,00   

04 Óleo Lubrificante motor
flex Litro 30 RS 58,89 RS     88,89 R$ 1.066,68

Total Es�mado Anual                                                                                             R$ 31.671,48



  

PLANILHA DE PREÇO

Preço Es�mado total ano, sem taxa de administração  R$                                                        (1) 

Taxa de administração (*) (3) = (1) x (2) (%)                                  (2) R$                (3)

Preço es�mado total (4) = (1) + (3) R$                                                           (4)

(*) Será permi�da apresentação de oferta de taxa nega�va;

 

05. DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   

5.1. O valor anual máximo para execução do objeto será o constante neste Termo de Referência, a taxa
administra�va es�mada é de 0,00% (zero por cento). 

5.2. A remuneração devida à CONTRATADA pela execução dos serviços será representada pela Taxa de
Administração (ou Fator de Mul�plicação), a qual incidirá sobre o valor devido com os gastos de
abastecimento da frota do CONTRATANTE;

5.3. No percentual da taxa de administração deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e despesas
incidentes sobre os serviços a serem executados;

5.4. O valor da Taxa de Administração proposto será fixo e irreajustável durante o período da contratação.

5.5. No caso de haver uma taxa menor que 0% (zero por cento), a mesma será interpretada como
desconto sobre o valor dos combus�veis, não somente em relação ao critério de julgamento, mas
também na execução contratual quando dos respec�vos faturamentos.

5.6. Em cada Nota Fiscal emi�da a CONTRATADA deverá lançar o valor total dos serviços/fornecimento, já
incidido da taxa contratada, bem como, o valor total sem a incidência da referida taxa, para fins de
conferência.

 

06. ESCOPO

6.1. O so�ware de Gestão de Abastecimento, os Equipamentos Periféricos e os Cartões, disponibilizados
pela CONTRATADA compreendem: 

a) Registro informa�zado dos dados de abastecimento e disponíveis para consulta via WEB, fornecendo
informações de data e hora do abastecimento.

b) Emissão de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle das despesas,
condutores e consumo específico por veículo, além dos possíveis desvios em relação aos parâmetros
adotados ou não conformidade,

c) Parametrização dos cartões com os dados necessários para iden�ficação das caracterís�cas dos
veículos e equipamentos automo�vos.

d) O fornecimento gratuito dos cartões magné�cos de cada veículo, para os casos de perda, extravio ou
furto, a CONTRATADA deverá cancelar imediatamente o cartão extraviado e fornecer segunda via do
cartão sem cobrança adicional.

e) Iden�ficação do condutor no momento do abastecimento através da senha pessoal.

f) Quando a solução tecnológica adotada pela CONTRATADA, envolver equipamentos ou periféricos
necessários à operação do sistema, os mesmos deverão ser disponibilizados sem qualquer ônus para ao
CRA - TO.

6.1. Os combus�veis deveram ser disponibilizados na rede de postos credenciados que atende ao
Conselho Regional de Administração do Tocan�ns, em Palmas e cidades do interior do Estado do



Tocan�ns, equipados para aceitar transações com os cartões dos veículos e dos usuários autorizados.

                      

07. LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1.  A entrega de cartões deverá ocorrer no seguinte endereço: Qd. 602 Norte, Av. Segurado, Cj. 01 Lt 06
- Palmas –TO (Cep: 77006-700), para o Conselho Regional de Administração do Tocan�ns, na forma deste
Termo de Referência.

7.2. A empresa deverá entregar no Conselho Regional de Administração do Tocan�ns os cartões
magné�cos solicitados, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a solicitação do pedido.

 

08. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO

8.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, considera-se serviço
comum aquele cujo padrão de desempenho e qualidade possam ser obje�vamente definidos no edital,
por meio de especificações usuais pra�cadas no mercado, recomenda-se que seja adotada a modalidade
pregão na forma eletrônica, pelo critério do Menor Preço.

8.2. A contratação será realizada na forma de execução indireta, com regime de execução de empreitada
por preço global, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93.

 

09. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE

9.1. Como estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os manuais e recomendações de Contratações
Sustentáveis, bem como a legislação específica vigente, em especial a Lei nº 12.305, de 2010, que trata
da Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos.

9.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o
conforto da comunidade, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acús�co, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

 

10. DO PRAZO DE VALIDADE/GARANTIA

10.1. A validade do cartão será de no mínimo 01 (um) ano a contar da data de emissão.

10.2. Na ocorrência do vencimento dos cartões magné�cos/eletrônicos, u�lizados atualmente no CRA-
TO, fica a contratada obrigada a subs�tuição dos mesmos, sem qualquer ônus adicional.

 

11. DA INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

11.1. A Contratada terá um prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato, do
recebimento da ordem de serviço e do recebimento de todas as informações necessárias pela
Contratante para: 

a) implantação e disponibilização dos serviços, necessários ao fornecimento dos combus�veis.

b) A Contratada disponibilizará, via internet, programa (so�ware) para gerenciamento da frota da
Contratante e cadastrará todos os veículos dessa frota, no prazo de até 72h contados do recebimento das
informações necessárias, inclusive os valores a serem liberados e �po de combus�vel, que serão
fornecidos pela Contratante, após este prazo, iniciará a execução dos serviços. 

 

12. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 



12.1. Os trabalhos de implantação pela CONTRATADA referidos no item anterior compreendem: 

a) Cadastramento inicial dos veículos.

b) Estudo da logís�ca da rede de atendimento.

c) Estrutura de gestão.

d) Implantação dos sistemas tecnológicos, e 

e) Treinamento de usuários.

f) Os serviços serão prestados de acordo com a necessidade, interesse e caracterís�cas definidas e
informadas pela Contratante, não estando a Contratante obrigada a executá-los totalmente.

g) abastecimento dos veículos em uso pela Contratante deverá ser viabilizado pela empresa Contratada,
através da disponibilização da rede de postos credenciados com capacidade de operação, com sistema de
gerenciamento informa�zado, visando o acompanhamento, controle financeiro e operacional da frota,
por veículo e usuário.

h) A cada abastecimento deverá ser emi�do recibo, em 02(duas) vias, que deverá ser assinado pelo
condutor responsável.

 

13. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

13.1. Os cartões serão entregues na sede do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns em até 10
(dez) dias úteis após assinatura do contrato. Os cartões deverão conter as caracterís�cas individuais de
cada veículo, quando da entrega dos mesmos.

13.2. Após a assinatura do contrato e como condição para a sua con�nuidade a CONTRATADA deverá ter
rede de postos credenciados em Palmas e no Estado do Tocan�ns, caso a contratada não possua posto
credenciado nas localidade pelo menos 01 (um) posto, deverá ser feito credenciamento no prazo máximo
de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

13.3. Recusar o recebimento das Nota fiscal/Fatura com especificação do objeto, quan�dades em
desacordo com o discriminado neste edital, seus anexos e na proposta adjudicada.

13.4. Apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou improbidade para o uso, ou ainda defeito de
funcional.

 

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

14.1. Apresentação de no mínimo (1) um atestado de capacidade técnica operacional, fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente iden�ficada, em nome da licitante, que
comprove a ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas,
quan�dades e prazos com o objeto desta licitação.

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Subs�tuir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, os combus�veis fornecido com
baixa qualidade de combustão e desempenho dos veículos do CRA/TO, obrigando – se a subs�tuir
imediatamente e assumindo os danos causados aos veículos do CRA/TO.

15.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital, sob pena de rescisão deste
Contrato.

15.3. Responsabilizar-se pelos danos causados ao CRA/TO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do Contrato.

15.4. Cumprir as legislações federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas rela�vas à
segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que não haja risco de paralisação do fornecimento.



15.5. Comprometer em subs�tuí-los se não atender ao padrão de qualidade exigido responsabilizando-se
pelos danos de funcionamento causados aos veículos da contratante em função de uso de combus�vel
adulterado ou inadequado.

15.6. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionados com o
fornecimento de materiais e serviços contratados.

15.7. Abastecer, exclusivamente, os veículos de propriedade do Conselho Regional de Administração do
Tocan�ns.

15.8. Garan�r a qualidade dos combus�veis fornecidos, que deverão obedecer às especificações
determinadas pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, bem como efetuar, às suas expensas, a
subs�tuição imediata de qualquer produto, comprovadamente, adulterado e/ou contaminado.

15.9. Emi�r relatórios que permitam ao CRA/TO administrar e gerenciar o fornecimento do objeto deste
Termo de Referência.

15.10. Capacitar e treinar os funcionários indicados pela Contratante no que se refere à operação do
sistema de gerenciamento, controle e aquisição de abastecimento de maneira a se obter maior eficiência
e eficácia na u�lização do sistema.

15.11. Fornecer a relação da rede de postos de abastecimento credenciados, equipados para aceitar as
transações com cartões e �cket combus�vel, em conformidade com este Termo de Referência.

15.12. A responsabilizar-se pelo pagamento aos postos credenciados, pelo valor efe�vamente consumido
pela Contratante, ficando claro que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esse
pagamento.

15.13. Estar com o so�ware de gerenciamento implantado no Conselho Regional de Administração do
Tocan�ns no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a par�r da data da assinatura do contrato,
conforme cronograma es�ma�vo definido pela CONTRATANTE.

15.14. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartões dos veículos
e na ocorrência de situações adversas como falta de energia elétrica, a CONTRATADA deverá
disponibilizar procedimento con�ngencial, através de Serviço de Atendimento ao Cliente, que consiste na
obtenção por telefone, por parte da rede credenciada, do número da autorização de abastecimento a ser
transcrito para formulário específico da CONTRATADA, visando garan�r a manutenção das informações
necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos e não comprometer a con�nuidade das a�vidades
operacionais da CONTRATANTE.

15.15. Disponibilizar Sistema de Atendimento ao Cliente 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias
por semana, bem como suporte técnico com atendimento preferencial.

15.16. Comunicar ao Contratante toda exclusão que porventura ocorrer de posto de abastecimento
credenciado, no prazo máximo de 1 (um) dia, jus�ficando o mo�vo e garan�ndo que haja pelo menos um
posto de abastecimento credenciado.

15.17. Contratada deverá capacitar e treinar os funcionários indicados pela contratante no que se refere
à operação do sistema de gerenciamento, controle e aquisição de abastecimento de maneira a se obter
maior eficiência e eficácia na u�lização do sistema.

15.18. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados.

15.19. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
ar�gos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos.

15.20. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à



Contratante. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1. Fornecer a contratada, todas as informações e esclarecimentos per�nentes que venham a ser
solicitados inerente aos beneficiários que par�ciparão do plano contratado.6

16.2. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nos prazos e condições estabelecidas neste Temo
de Referência.

16.3. Receber e atestar as faturas apresentadas pela CONTRATADA, de conformidade com a especificação
dos serviços.

16.4. Comunicar à CONTRATADA a ocorrência de divergência, promovendo a devolução da fatura para
correção.

16.5. É prerroga�va do CRA-TO, proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto
desta licitação, avaliar a qualidade do objeto, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, bem como, exigir
o cumprimento de todos os itens deste contrato, segundo suas especificações.

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

16.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA qualquer falha verificada no cumprimento do contrato.

16.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor designado, (fiscal do
contrato), que anotará 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.

16.9. No�ficar 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,
cer�ficando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

16.10. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa e proceder ao
pagamento em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota fiscal mediante depósito
bancário/transferência, em conta corrente da contratada.

16.11. Conferir e atestar as Notas Fiscais/Faturas Mensais e realizar os pagamentos na forma pactuada,
realizando as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada.

16.12. Aplicar as penalidades previstas no caso de descumprimento das obrigações pela Contratada.

16.13. Caberá ao CONTRATANTE encaminhar à(s) CONTRATADA(S) movimentações cadastrais, as
inclusões e exclusões ou qualquer pedido dos empregados, bem como, todas as comunicações ou avisos
inerentes à execução do contrato.

16.14. Fornecer no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a par�r da assinatura do
contrato todas as informações necessárias para parametrização dos veículos e condutores a serem
abastecidos, inclusive os valores a serem creditados por cartão, �po de frota, placa, chassi, marca,
motorização, combus�vel, capacidade do tanque, matrícula do gerente responsável pelo veículo, nome e
matrícula dos motoristas autorizados.

16.15. Solicitar a re�rada dos disposi�vos eletrônicos dos veículos, em caso de alienação ou re�rada dos
mesmos da frota de veículos credenciados.

16.16. Informar imediatamente à contratada, o furto, roubo ou extravio dos disposi�vos eletrônicos
instalados nos veículos.

 

17. DA ASSINATURA DO CONTRATO

17.1. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a par�r da
convocação do adjudicatário;



17.2. O contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a par�r de sua assinatura, poderá ser
prorrogado por igual e sucessivos períodos até 60 meses, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º
8.666/93.

17.3. É facultado ao CRA-TO, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições oferecidas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou
revogar a licitação, não cabendo as proponentes direito a qualquer reclamação ou indenização.

 

18. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

18.1. A fiscalização do fornecimento do objeto será exercida por servidor designado pelo Contratante.

18.2. Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços fornecidos em
desacordo com o estabelecido neste termo de referência.

18.3. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da Contratada
pela completa e perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

18.4. Nos termos do ar�go 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta
contratação ficará a cargo da Gerência Execu�va do CRA, através do servidor designado, que também
será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.

18.5. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus superiores em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

18.6. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade
pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

18.7. O fiscal ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da
contratada, deverá, de imediato, comunicar por escrito a Gerência Execu�va do CRA, que tomará as
providências para que se apliquem as sanções previstas na lei e no Edital, sob pena de responsabilidade
solidária pelos danos causados por sua omissão.

 

19. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

19.1. Atendidas as exigências e as condições descritas no edital, o critério de julgamento das propostas,
será considerada vencedora a licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE acrescido da
taxa de administração que incidirá sobre o valor es�mado, e desde que atendidas às especificações
constantes no Edital e de seus anexos.

19.2. Encerrada a etapa de lances, o(a) pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa
ser ob�da melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.

19.3. Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor
es�mado da contratação.

19.4. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço
seja compa�vel com o valor es�mado da contratação, esta poderá ser aceita.

19.5. Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante detentor da
melhor oferta e este deverá comprovar de imediato sua situação de regularidade, esta comprovação se
dará mediante encaminhamento da documentação e da proposta atualizada, via sistema, com os valores
ob�dos no Pregão.

19.6. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, será restabelecida
a etapa compe��va de lances entre os licitantes remanescentes, pelo(a) pregoeiro(a). Da sessão, o
sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site www.comprasnet.go.gov.br..

http://www.comprasnet.go.gov.br/


19.7. O Pregoeiro anunciará a Licitante vencedora, imediatamente após o encerramento da etapa de
lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão da mesma, acerca da
aceitação do lance de menor valor.

19.8. O item cujo preço total seja superior ao es�mado para a contratação, não será(ão) aceito(s), e
portanto, não será(ão) adjudicado(s).

19.9. Os PREÇOS REFERÊNCIA serão u�lizados na análise dos valores ofertados pela Licitante, para fins de
aceitação ou não da proposta comercial.

19.10. Se a proposta de preços não for classificada ou se a Licitante não atender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao edital, sendo a
respec�va licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

19.11. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito o menor
preço apurado, o Pregoeiro declarará a empresa vencedora do respec�vo item.

19.12. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações
rela�vas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem
prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação per�nente.

 

20. DA VIGÊNCIA DO CONTATO E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

20.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, por tratar de
serviços con�nuado, poderá ser prorrogado por igual e sucessivos períodos até 60 meses, com
fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, após a verificação da real necessidade, com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração, será promovida mediante
celebração de termo adi�vo.

20.2. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, deverá ser lavrado com a adjudicatária,
contrato consoante Lei Federal nº 8.666/93.

20.3. A adjudicatária deverá comparecer para firmar o Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data da convocação, para assinatura do contrato.

20.4. Na hipótese de a licitante adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o
Contrato e não apresentar jus�fica�va porque não o fez, decairá o direito à contratação, e o órgão
requisitante convocará outra Licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis observados o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.

20.5. Como condição para celebração do Contrato a adjudicatária deverá manter as mesmas condições
de habilitação exigidas na licitação.

20.6. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da contratante, que anotará,
em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais, para fins de
pagamento.

20.7. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

 

21. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

21.1. A execução dos serviços deverá ser iniciada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a par�r da
assinatura do contrato.

21.2. No prazo decorrido entre a assinatura do contrato e o início da execução dos serviços, a Contratada
deverá providenciar, relatório dos estabelecimentos credenciados.

 



22. VALOR ESTIMADO

22.1. O valor anual máximo es�mado de referência será o constante neste Temo de Referência, é
composto pelo valor anual es�mado para os gastos com o fornecimento de combus�veis para os veículos
da frota deste Conselho (R$ 31.671,48) acrescida da taxa de administração de 0,00%. (zero por cento)

22.2. Serão aceitas taxa de administração zero ou nega�va. 

22.3.  A taxa ofertada deverá ser apresentada com 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

22.4.  O valor a ser pago será o preço do posto/local de abastecimento, acrescentando a este a taxa
administra�va. 

22.5.  No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e demais
despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o
CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes. 

22.6. A taxa administra�va, oferecida na proposta vencedora, será fixas durante toda a vigência
contratual.

 

23. DAS MEDIÇÕES

23.1. As medições deverão corresponder a períodos mensais, podendo excepcionalmente, corresponder
a um período inferior, nos casos de término do contrato, ou ainda, em casos de suspensão temporária do
serviço, por ordem da CONTRATANTE.

23.2. A emissão da nota fiscal pela CONTRATADA será autorizada pelo Conselho Regional de
Administração do Tocan�ns, acompanhada do relatório mensal de serviços efe�vamente realizados.

 

24. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

24.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos previstos no orçamento
anual do CRA-TO, ficando a discriminação do código orçamentário específico vinculado ao projeto para o
qual sejam demandadas as ações;

Dotação Orçamentário: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021

 

25. DO PAGAMENTO

25.1. Aceitabilidade do objeto contratado, por meio do atesto do fiscal dos serviços contratados,
conforme especificações e obrigações assumidas neste termo.

25.2. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente ao
objeto adquirido, acompanhada das respec�vas requisições, devidamente atestado pelo CRA/TO, através
da área que solicitou o abastecimento, juntamente com as cer�dões, FGTS e INSS válidas.

25.3. Preenchimento e envio das Notas Fiscais/Faturas em conformidade com a legislação vigente,
observando as retenções fiscais obrigatórias para órgãos da administração pública, sob a pena de
devolução para correção (IN SRF nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012).

25.4. O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, o atesto da nota fiscal, por meio de
depósito bancário/transferência, em conta corrente fornecido pela CONTRATADA, na proposta de preço.

25.5. O CRA-TO efetuará as retenções dos tributos incidentes no faturamento, de acordo com a legislação
vigente, descontando do valor a ser pago à mesma.

25.6. Os preços são fixos e durante a vigência do contrato, podendo ser reajustado de acordo com índices
oficiais de reajustamento de combus�veis,

25.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos



dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efe�vo pagamento,
à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido I = Índice de atualização
financeira, calculado segundo a fórmula:

I =(6 / 100) / 365

N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efe�vo pagamento. VP =
Valor da Parcela em atraso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

 

CONTRATO N° _____/2022

PROCESSO Nº. 00/2022

 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TOCANTINS, E A
EMPRESA _________________________________________, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL
COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE), POR MEIO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA WEB E INTEGRADO
COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO, ATRAVÉS DE POSTOS



CREDENCIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
TOCANTINS/CRA-TO,

 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TOCANTINS/CRA-TO, pessoa jurídica, com sede e foro
nesta Capital, inscrito no CNPJ nº 08.194.674/0001-86, representada por seu Presidente, SR IRANILSON
FERRREIRA MOTA, brasileiro,  portador RG nº 82274 2ª VIA e do CPF nº 776.474.831-53, residente e
domiciliado nesta capital, designado pela eleição do conselho, publicado no Diário Oficial do Estado nº
.......de 00/00/2019, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
________________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº
________________________, inscrição Estadual sob nº _________________, localizada na
__________________________________________ doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representado pelo Sr.________________________________, ____________, _______________, 
portador RG nº ___________________ e do CPF nº__________________, resolvem celebrar o presente
CONTRATO, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, elaborado de
acordo com a minuta examinada pela ASSESSORIA JURÍDICA, “ex-vi” do disposto no parágrafo único do
art. 38, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Cons�tui objeto desta licitação a seleção de proposta mais vantajosa, visando à
contratação de empresa especializada no gerenciamento de combus�vel (etanol, gasolina comum, óleo
diesel comum e óleo lubrificante), por meio de um sistema informa�zado via WEB e integrado com
u�lização de cartão magné�co ou micro processado, através de postos credenciados, para atender a frota
dos veículos do CRA/TO.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

2.1. A contratação, consubstanciada no presente contrato, foi objeto de licitação, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022, conforme Edital constante do Processo nº.
47692500561/2022-41, a que se vincula este contrato, além de submeter-se, também aos preceitos de
Direito Público, aplicando –se - lhes, suple�vamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, por
tratar de serviços con�nuado, poderá ser prorrogado por igual e sucessivos períodos até 60 meses, com
fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, após a verificação da real necessidade, com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração, será promovida mediante
celebração de termo adi�vo.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

4.1. O presente Contrato poderá ser alterado através de Termo Adi�vo, para acréscimo ou
supressões que se fizer necessárias, observando o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
do Contrato, parágrafo primeiro, ar�go 65 da Lei 8.666/93.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. A entrega de cartões deverá ocorrer no seguinte endereço: Qd. 602 Norte, Av. Segurado,
Cj. 01 Lt 06 - Palmas –TO (Cep: 77006-700), para o Conselho Regional de Administração do Tocan�ns, na
forma deste Termo de Referência.



5.2. A empresa deverá entregar no Conselho Regional de Administração do Tocan�ns os
cartões magné�cos solicitados, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a solicitação do pedido.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - VALOR E PAGAMENTOS

Parágrafo primeiro - O valor do contrato é R$ ....................( .........), para realização das despesas para
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços contratados, para atender a demanda do
CRA-TO.

Parágrafo segundo - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal/fatura
correspondente ao objeto executado, devidamente atestado pelo CRA-TO, através da área que solicitou
os serviços, juntamente com as cer�dões de regularidade fiscais com data vigente.

Parágrafo terceiro - O CRA-TO reserva-se no direito de suspender o pagamento caso os serviços não
estejam sendo entregue de acordo com o especificado no contrato e respec�va proposta.

Parágrafo quarto - O CRA-TO poderá deduzir do montante a pagar, as indenizações devidas pela empresa
contratada em razão da inadimplência nos termos do contrato que vier a ser firmado;

Parágrafo quinto - As Notas Fiscais/Faturas não aprovadas pelo CRA-TO serão devolvidas a contratada,
para as correções, acompanhadas dos mo�vos de sua rejeição, recontando-se o prazo para pagamento
contado a par�r da reapresentação, sem qualquer �po de correção de seu valor;

Parágrafo sexto – O pagamento será efetuado através de cheque nominado, transferência bancário, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo
servidor autorizado.

Parágrafo sé�mo - O percentual da taxa de administração ofertada é fixo, não comportando qualquer
correção no curso de vigência do contrato.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

7.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos previstos no
orçamento anual do CRA-TO, ficando a discriminação do código orçamentário específico vinculado ao
projeto para o qual sejam demandadas as ações;

Dotação Orçamentário: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Parágrafo primeiro - A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administra�vas previstas na Lei nº 8.666/93
e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005 e suas alterações, na Lei nº 10.520/2002, a ser aplicada pela
autoridade competente do CRA-TO, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados ao CRA-TO e das cabíveis
cominações legais.

 

9. CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer
das hipóteses dos Ar�gos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.

Parágrafo segundo - Ocorrendo rescisão administra�va do presente Contrato, às partes serão
assegurados os direitos previstos no Ar�go 79 § 2º da Lei nº. 8.666/93.

Parágrafo terceiro - A CONTRATANTE rescindirá o contrato automá�ca e independentemente de aviso ou
no�ficação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

INCISO I - no caso de inadimplemento de qualquer das cláusulas ou condições do presente contrato.

INCISO II - concordata, falência ou instalação de insolvência civil da CONTRATADA.



INCISO III - dissolução de Sociedade.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Fornecer a contratada, todas as informações e esclarecimentos per�nentes que venham a
ser solicitados inerente aos beneficiários que par�ciparão do plano contratado.

10.2. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nos prazos e condições estabelecidas
neste Temo de Referência.

10.3. Receber e atestar as faturas apresentadas pela CONTRATADA, de conformidade com a
especificação dos serviços.

10.4. Comunicar à CONTRATADA a ocorrência de divergência, promovendo a devolução da fatura
para correção.

10.5. É prerroga�va do CRA-TO, proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do
objeto desta licitação, avaliar a qualidade do objeto, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, bem
como, exigir o cumprimento de todos os itens deste contrato, segundo suas especificações.

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

10.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA qualquer falha verificada no cumprimento do
contrato.

10.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor designado, (fiscal do
contrato), que anotará 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.

10.9. No�ficar 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,
cer�ficando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.10. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa e proceder ao
pagamento em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota fiscal mediante depósito
bancário/transferência, em conta corrente da contratada.

10.11. Conferir e atestar as Notas Fiscais/Faturas Mensais e realizar os pagamentos na forma
pactuada, realizando as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada.

10.12. Aplicar as penalidades previstas no caso de descumprimento das obrigações pela
Contratada.

10.13. Caberá ao CONTRATANTE encaminhar à(s) CONTRATADA(S) movimentações cadastrais, as
inclusões e exclusões ou qualquer pedido dos empregados, bem como, todas as comunicações ou avisos
inerentes à execução do contrato.

10.14. Fornecer no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a par�r da assinatura do
contrato todas as informações necessárias para parametrização dos veículos e condutores a serem
abastecidos, inclusive os valores a serem creditados por cartão, �po de frota, placa, chassi, marca,
motorização, combus�vel, capacidade do tanque, matrícula do gerente responsável pelo veículo, nome e
matrícula dos motoristas autorizados.

10.15. Solicitar a re�rada dos disposi�vos eletrônicos dos veículos, em caso de alienação ou
re�rada dos mesmos da frota de veículos credenciados.

10.16. Informar imediatamente à contratada, o furto, roubo ou extravio dos disposi�vos
eletrônicos instalados nos veículos.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



11.1. Subs�tuir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, os combus�veis
fornecido com baixa qualidade de combustão e desempenho dos veículos do CRA/TO, obrigando – se a
subs�tuir imediatamente e assumindo os danos causados aos veículos do CRA/TO.

11.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital, sob pena de rescisão
deste Contrato.

11.3. Responsabilizar-se pelos danos causados ao CRA/TO ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do Contrato.

11.4. Cumprir as legislações federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas
rela�vas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que não haja risco de paralisação do
fornecimento.

11.5. Comprometer em subs�tuí-los se não atender ao padrão de qualidade exigido
responsabilizando-se pelos danos de funcionamento causados aos veículos da contratante em função de
uso de combus�vel adulterado ou inadequado.

11.6. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionados
com o fornecimento de materiais e serviços contratados.

11.7. Abastecer, exclusivamente, os veículos de propriedade do Conselho Regional de
Administração do Tocan�ns.

11.8. Garan�r a qualidade dos combus�veis fornecidos, que deverão obedecer às especificações
determinadas pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, bem como efetuar, às suas expensas, a
subs�tuição imediata de qualquer produto, comprovadamente, adulterado e/ou contaminado.

11.9. Emi�r relatórios que permitam ao CRA/TO administrar e gerenciar o fornecimento do
objeto deste Termo de Referência.

11.10. Capacitar e treinar os funcionários indicados pela Contratante no que se refere à operação
do sistema de gerenciamento, controle e aquisição de abastecimento de maneira a se obter maior
eficiência e eficácia na u�lização do sistema.

11.11. Fornecer a relação da rede de postos de abastecimento credenciados, equipados para
aceitar as transações com cartões e �cket combus�vel, em conformidade com este Termo de Referência.

11.12. A responsabilizar-se pelo pagamento aos postos credenciados, pelo valor efe�vamente
consumido pela Contratante, ficando claro que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente
por esse pagamento.

11.13. Estar com o so�ware de gerenciamento implantado no Conselho Regional de
Administração do Tocan�ns no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a par�r da data da
assinatura do contrato, conforme cronograma es�ma�vo definido pela CONTRATANTE.

11.14. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartões dos
veículos e na ocorrência de situações adversas como falta de energia elétrica, a CONTRATADA deverá
disponibilizar procedimento con�ngencial, através de Serviço de Atendimento ao Cliente, que consiste na
obtenção por telefone, por parte da rede credenciada, do número da autorização de abastecimento a ser
transcrito para formulário específico da CONTRATADA, visando garan�r a manutenção das informações
necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos e não comprometer a con�nuidade das a�vidades
operacionais da CONTRATANTE.

11.15. Disponibilizar Sistema de Atendimento ao Cliente 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)
dias por semana, bem como suporte técnico com atendimento preferencial.

11.16. Comunicar ao Contratante toda exclusão que porventura ocorrer de posto de
abastecimento credenciado, no prazo máximo de 1 (um) dia, jus�ficando o mo�vo e garan�ndo que haja
pelo menos um posto de abastecimento credenciado.



11.17. Contratada deverá capacitar e treinar os funcionários indicados pela contratante no que se
refere à operação do sistema de gerenciamento, controle e aquisição de abastecimento de maneira a se
obter maior eficiência e eficácia na u�lização do sistema.

11.18. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados.

11.19. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os ar�gos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.20. 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. DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A fiscalização do fornecimento do objeto será exercida por servidor designado pelo
Contratante.

12.2. Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços fornecidos
em desacordo com o estabelecido neste termo de referência.

12.3. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
Contratada pela completa e perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

12.4. Nos termos do ar�go 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta
contratação ficará a cargo da Gerência Execu�va do CRA, através do servidor designado, que também
será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.

12.5. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.6. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

12.7. O fiscal ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da
contratada, deverá, de imediato, comunicar por escrito a Gerência Execu�va do CRA, que tomará as
providências para que se apliquem as sanções previstas na lei e no Edital, sob pena de responsabilidade
solidária pelos danos causados por sua omissão.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO

13.1. O CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após assinatura deste Contrato,
providenciará a sua publicação, por extrato, no Diário Oficial do Estado.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO

Para dirimir as questões rela�vas ao presente Edital, elege-se como competente a Seção Judiciária do
Estado do Tocan�ns – SJTO (Jus�ça Federal), com exclusão de qualquer outro.

 

E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em três vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

 

 



Palmas, ____ de __________ de 2022.

 

Assinatura______________________________________

                                          Cargo/função

  SR.__________________________  

   Representante da Contratada

 

 SR.______________________________  

          Presidente do CRA-TO –       

 

 

TESTEMUNHA: 1-__________________

CPF Nº

 

TESTEMUNHA: 2___________________

CPF Nº.       

 

 

 

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Item Especificação Unid
Quat

mensal
V. Médio
Unitário

V. Médio
Mensal

V. Médio
Anual

01 Etanol Litro 110 R$ 5,99   R$    658,90 R$   
7.906,80     

02 Gasolina comum Litro 110 R$ 5,85    R$    643,50 R$    7.722,00

03 Óleo Diesel S-10 Litro 160 R$ 7,80   R$    1.248,00 R$
14.976,00   

04 Óleo Lubrificante motor
flex Litro 30 RS 58,89 RS     88,89 R$ 1.066,68

Total Es�mado Anual                                                                                             R$ 31.671,48

 

PLANILHA DE PREÇO

Preço Es�mado total ano, sem taxa de administração  R$                                                        (1) 



Taxa de administração (*) (3) = (1) x (2) (%)                                  (2) R$                (3)

Preço es�mado total (4) = (1) + (3) R$                                                           (4)

(*) Será permi�da apresentação de oferta de taxa nega�va;

Validade da proposta: _________________ (mínimo 60 dias), contados da data da emissão.

Prazo para início dos serviços, que deverá ser no máximo de 05 (cinco) dias úteis a par�r da assinatura do
contrato.

Prazo de pagamento, que será de até 10 (dez) dias úteis, após a emissão da Nota Fiscal.

DECLARO que os a proposta apresentada atende todas as especificações exigidas no Termo de Referência
- Anexo I do Edital.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao
objeto licitado.

 

Documento assinado eletronicamente por Getulino Pinto da Silva, Usuário Externo, em 20/09/2022,
às 14:25, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 1540315 e o código CRC AB2DEC5B.

 

https://sei.cfa.org.br/conferir

