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        EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 
Data de abertura: 03/06/2019 

No site: comprasgovernamentais.gov.br 

Objeto 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de frota de veículos, mediante a 

implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web para abastecimento, manutenção e limpeza e 

conservação de veículos em rede de estabelecimentos conveniados, para atender as necessidades do CRQ-XII, 

conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

Valor total estimado 

77.003,33 (setenta e sete mil e três reais e trinta e três centavos). 

Registro de preço  Vistoria Instrumento de contrato Forma de adjudicação 

Não Não exige Termo de contrato Global 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - VEJA ITEM 12 * 

 Requisitos Básicos:  

- SICAF ou documentos equivalentes 

- Certidão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

- Certidão do Portal da Transparência 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST) 
 

 Requisitos Específicos:  

- Atestado de Capacidade Técnica  

- Declaração  

 
 

* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado na seção do instrumento convocatório 

acima indicada. 

 

  

Lic. Exclusiva ME/EPP? 

 

Exige amostra/Dem? 

Decreto nº 7.174/2010? 

 

NÃO  NÃO NÃO 

Prazo para envio das propostas/documentação 

Até 2 (duas) horas após convocação realizada pelo pregoeiro 

Pedidos de esclarecimentos Impugnações 

Até 29/05/2019 - para o e-mail licitacoes@crq12.org.br 30/03/2019 - para o e-mail licitacoes@crq12.org.br 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Local de execução: O fornecimento de combustíveis e manutenções se dará e postos e estabelecimentos localizados nos 

estados de Goiás, Distrito Federal e Tocantins conforme lista disponível no item 12 do anexo I – Termo de Referência. 

mailto:licitacoes@crq12.org.br
mailto:licitacoes@crq12.org.br
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 003/2019  

 

O Presidente do Conselho Regional de Química da 12ª Região - CRQ-XII torna público que o Pregoeiro e sua 

Equipe de apoio, nomeados pela Portaria nº 30/2018, realizarão, licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), para contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de gestão de frota de veículos, mediante a implantação 

e operação de sistema informatizado e integrado para abastecimento, manutenção preventiva e corretiva 

e limpeza e conservação de veículos em rede de estabelecimentos conveniados, para atender as 

necessidades do CRQ-XII, conforme as especificações e condições estabelecidas neste Edital. 

Esta licitação observará as disposições do presente Edital e seus Anexos e, ainda, os preceitos de Direito 

Público, em especial: 

• Lei nº 10.520, de 17.07.2002 – Institui modalidade de Licitação Pregão; 

• Decreto nº 3.555, Anexo I, de 08.08.2000, e alterações posteriores – Pregão. 

• Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores – Lei Federal de Licitações.  

• Decreto nº 5.450, de 31.05.2005 – Regulamento o Pregão Eletrônico; 

• Lei nº 8.846, de 21.01.1994 - Dispõe sobre a emissão de documentos fiscais; 

• Lei Complementar n.º 123, de 14/12/06 e suas alterações – Tratamento ME EPP; 

• Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 – Tratamento Favorecido ME EPP; 

• Decreto nº 9.412, de 18/06/2018 - Atualiza os valores das modalidades de licitação. 

INÍCIO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir da data da liberação do Edital no Comprasnet até o horário 

limite de início da sessão pública; 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 03/06/2019; 

HORÁRIO: 09:00 hs (horário de Brasília); 

CÓDIGO UASG: 926774; 

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal:“www.comprasgovernamentais.gov.br” 

OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 

horário anteriormente estabelecidos e será comunicado via sistema aos participantes no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1. DO OBJETO 

1.1.  A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

gestão de frota de veículos, mediante a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via 

web para abastecimento, manutenção e limpeza e conservação de veículos em redes de 

estabelecimentos conveniados no Estado de Goiás, Distrito Federal e Tocantins para o Conselho 

Regional de Química 12 Região – CRQ-XII,  conforme especificações constantes neste Termo de 

Referência e demais anexos. 

1.1.1. Deverá ser emitido cartão de identificação para cada veículo e usuário com tecnologia de 

pagamento (com chips), tecnologia smart, ou outra tecnologia atual disponível para essa 

transação, mediante identificação e senha individual dos usuários previamente autorizados pelo 

CRQ-XII. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço DO ITEM ÚNICO. 

1.2.1.  O licitante deverá dar seus lances considerando a aplicação da taxa de administração. 

2. DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.3. O VALOR ESTIMADO GLOBAL do objeto a ser licitado neste certame é de: 77.003,33 (setenta e sete 

mil e três reais e trinta e três centavos), compreendendo todo o objeto. 

1.4.   As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão nas rubricas nº: 

6.2.2.1.1.33.90.30.001- Gás, combustíveis e lubrificantes Automotivos; 6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material 

Para Manutenção de Veículos e 6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos. 

1.5. Na hipótese de Haver divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e a descrição do 

objeto constante no site www.comprasnet.gov.br, “SIASG”, prevalecerá a descrição deste Edital. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

3.1.  Poderão participar desta licitação as empresas legalmente constituídas que satisfaçam as exigências 

fixadas neste edital, e cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade com o objeto da 

presente licitação, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF – e perante o sistema eletrônico promovido pela secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 

de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se 

a respeito do seu funcionamento e regulamento, assim como receber as instruções detalhadas de 

sua correta utilização.  
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3.1.2. O credenciamento do licitante é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF e constitui pré-requisito para o cadastramento nos demais 

níveis. 

3.1.3. 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 ou ao Conselho Regional de Química XII Região responsabilidade. 

3.2.  Poderão participar da presente licitação somente empresas que desempenharem atividades pertinentes e 

compatíveis com o objeto, e que atendam às exigências constantes neste Edital e seus Anexos, inclusive 

quanto à documentação. 

3.3.  Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma 

ou mais das situações a seguir: 

3.4.  Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

3.4.1.  Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo CRQ-XII ou pela 

Administração Federal e, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública 

motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei nº 8.666/93; 

3.4.2.  Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

3.4.3.  Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; e 

3.4.4.  Disposto no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

3.4.5. Empresas que tenham entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargo de direção e de 

assessoramento de membros ou do Presidente do Conselho de Química 12 Região. 

3.5.    O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2º, do Decreto nº 5.450/2005.  

3.6.    A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 

às sanções previstas neste edital.  

3.7.    O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, a condição de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte, para os fins previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 

4. DA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL  

4.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, nos 

termos dos artigos 18 e 19 do Decreto 5.450/2005. Os pedidos deverão ser encaminhados exclusivamente 
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para o endereço eletrônico licitacoes@crq12.org.br, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone nº (62) 3240-4614. 

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que não apontar as falhas ou 

irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder a data de realização 

do Pregão Eletrônico. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 

certame. 

4.3. A impugnação feita tempestivamente pelo Licitante não o impedirá de participar do processo licitatório, ao 

menos até o trânsito em julgado, dependendo da decisão a ela pertinente. 

4.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

5. DA PROPOSTA 

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário 

marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas. 

5.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global anual da proposta, já 

considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, taxa de administração e demais despesas decorrentes 

da execução do objeto. 

5.2.1. A forma de apresentação da proposta encontra-se disposta no Anexo II – Modelo da Proposta 

de Preços, devendo a licitante se atentar para as observações constantes no item 18 do termo 

de referência. 

5.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 

5.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

5.5. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo 

próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios 

previstos nessa lei. 

5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

5.7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

5.7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem 

prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 
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5.7.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada. 

5.7.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da 

conformidade das propostas, de que trata o art. 22, § 2º, do Decreto n.º 5.450/2005, irá perdurar 

por mais de um dia. 

5.7.4. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes 

informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances. 

5.7.5. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

5.7.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 

licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

6. DA ABERTURA 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 sítio www.comprasgovernamentais.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 à 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 emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Aberta a etapa competitiva, 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. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

8.5. 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. 

9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja 

igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte 

forma:  

9.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) 

minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, 

obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências 

habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste 

Pregão;  

9.2.1. Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate, conforme art. 44, 

da Lei Complementar nº 123/2006, será verificado no Portal da Transparência do Governo 

Federal, no endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br, se o somatório de 

ordens bancárias recebidas pela licitante, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, 

até o mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente 

para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme 

art. 3º da mencionada Lei Complementar.  

9.3. não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da 

subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que 

porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito;  

9.4. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte 

que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo 

e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;  

9.5. a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, 

decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

9.6. na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue 

com as demais licitantes 

10. DA NEGOCIAÇÃO 
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10.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço 

adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, 

em arquivo único, no prazo de até 2 (duas) horas, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio 

da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. 

11.1.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a 

ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

11.1.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à 

Comissão de Licitação do CRQ-XII, situado na Rua Amélia Artiaga Jardim nº 528, Setor 

Marista, Goiânia-GO CEP 74180-070. 

11.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será 

desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

11.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com 

o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 

11.4. Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do CRQ-XII ou, ainda, 

de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

11.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido. 

11.6. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 

os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, 

para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

11.7. Não serão aceitas propostas com valor da taxa de administração ou valor global superiores aos 

estimativos ou com preços manifestamente inexequíveis. 

11.7.1. A forma de apresentação da proposta encontra-se disposta no Anexo IV – Modelo da 

Proposta de Preços, devendo a licitante se atentar para as observações constantes deste 

Anexo. 

11.7.2. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade 

por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são 

coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 
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11.8. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 

Pregoeiro. 

12. A ETAPA DE HABILITAÇÃO 

12.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da    documentação 

complementar especificada neste Edital. 

12.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar 

documentos que supram tais exigências conforme listados no item 13. 

12.3. Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual descumprimento das vedações elencadas na 

subcláusula  2.3 – Da Participação na Licitação, mediante consulta ao: 

12.3.1. Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual 

participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

12.3.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no 

endereçoeletrônicowww.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

12.3.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico 

www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

12.3.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

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

participação. 

12.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente 

12.6. As consultas previstas na condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária licitante e também 

de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário. 

13. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

13.1. São documentos necessários à habilitação: 

13.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

13.1.1.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis e cédula de identidade; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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13.1.1.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 

responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

13.1.1.3. os documentos de que trata a alínea anterior, deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

13.1.1.4. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização, para funcionamento 

expedido por órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

13.1.1.5. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de administração em exercício. 

13.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

13.1.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

13.1.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

13.1.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei; 

13.1.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da CNDT - Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de 

Negativa, 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; 

13.1.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

13.1.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

13.1.2.7. as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição; 
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13.1.2.8. havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado  o vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas  ou positivas com efeito de certidão negativa; 

13.1.2.9. a não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no item 15 deste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato ou revogar a 

licitação. 

13.1.3. Relativo à Qualificação Econômico-Financeira: 

13.1.3.1. apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

13.1.3.2.  Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata expedida pelo 

cartório competente ou pelo distribuidor da sede da licitante, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física (inciso II, art.31, Lei nº 

8.666/93). 

13.1.3.3.  No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

13.1.3.4.  A comprovação exigida no item 12.1.3.1 deverá ser feita da seguinte forma: 

13.1.3.4.1. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada 

das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço 

Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, 

com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de 

sociedades simples, no cartório competente 

13.1.3.5. Obs.: As empresas que se enquadram nas condições previstas no art. 27 da Lei nº 

123/06, combinada com o art. 65 da Resolução nº 94 do comitê Gestor do Simples 

Nacional e Resolução nº 1.418 do Conselho Federal de Contabilidade, poderão 

seguir as regras de contabilidade simplificada. 

13.1.3.6. A verificação da boa situação financeira do licitante será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
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Corrente (LC), devidamente justificados com base no que exige o inciso V, do 

artigo 43, da IN MPOG/SLTI nº 02/2010 (DOU 13/10/2010), resultantes da 

aplicação das fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ------------------------------------------------------------------------ ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Ativo Total 

SG = ------------------------------------------------------------------------ ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Ativo Circulante 

LC = ---------------------------------------------------------------------- ; 

Passivo Circulante 

 

13.1.3.7. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação.  

13.1.3.8. As demonstrações contábeis apresentadas poderão ser submetidas à apreciação 

do Conselho Regional de Contabilidade. 

13.1.3.9. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, bem como os índices 

contábeis exigidos, deverão estar assinados por contador ou outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

13.1.4. Demais declarações, a serem enviadas via sistema: 

13.1.4.1. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos para a sua habilitação neste certame; 

13.1.4.2. Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, 

conforme o artigo 14, inciso VI, do Decreto nº 5.450/05; 
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13.1.4.3. Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, 

de acordo com o art. 11 do Decreto nº 6.204/07, se for o caso; 

13.1.4.4. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o 

determinado na IN SEGES/MPDG nº 5/2017. 

13.2.  A licitante já regularmente cadastrada e habilitadas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, ficará dispensada de apresentar os documentos relacionados nos subitens 

13.1.1; 13.1.2 e 13.1.3. 

13.3.  Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf, ou que estejam com prazo de validade 

vencidos deverão ser remetidos em conjunto com a proposta de preços indicada na subcláusula 11.1, 

em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no prazo de máximo de 2 

(duas) horas, após convocação do pregoeiro. 

13.3.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser 

solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido 

pelo Pregoeiro. 

13.3.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

encaminhados à Comissão de Licitação do CRQ-XII, situado na Rua Amélia 

Artiaga Jardim nº 528, Setor Marista, Goiânia-GO CEP 74180-070. 

13.4. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com 

indicação do número de inscrição no CNPJ. 

13.5. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 

para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou 

registrados no cartório de títulos e documentos. 

13.6. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 

apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

13.7. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome 

da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

13.8. Em se tratando de empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 

alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 

pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

13.8.1. O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado 

da fase de habilitação. 

13.8.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração pública, 

quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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13.9.     A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição 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. 

13.10.  Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção 

da proposta que melhor atenda a este Edital. 

13.11. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

14.1.  Atestado de capacidade técnica, firmada por empresa pública ou privada, comprovando que a empresa 

licitante já tenha fornecido serviço compatíveis e pertinentes aos do objeto desta licitação. 

14.1.1. o (s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) 

emissor, devendo conter, no mínimo, as seguintes informações:  

14.1.2. razão Social, CNPJ e dados de contato do órgão (ou empresa) emissor;  

14.1.3. descrição do objeto fornecido e manifestação acerca da sua qualidade;  

14.1.4. prazo de execução do trabalho, e;  

14.1.5. assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado. Esses dados 

poderão ser utilizados pelo CRQ-XII para comprovação das informações. 

14.2.   Declaração de que a empresa possuirá rede credenciada em todas as cidades listadas no item 12 

do Anexo 1 - Termo de Referência (nos quantitativos mínimos exigidos) e que os estabelecimentos 

atenderão os critérios definidos no mesmo. 

14.3.  As cópias do atestado e da declaração de rede credenciada deverá ser encaminhada juntamente com a 

proposta de preço adequada ao último lance (se houver), no campo próprio do sistema Comprasnet, ou 

via e-mail, quando solicitado pelo Pregoeiro, nos casos de o licitante não conseguir anexar o documento 

no sistema. Nessa hipótese, os demais licitantes poderão solicitar cópia no mesmo e-mail: 

licitacoes@crq12.org.br. 

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1.   Declarado o vencedor, o pregoeiro concederá o prazo de 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante, 

durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, possa manifestar 

sua intenção de recorrer. 

mailto:licitacoes@crq12.org.br
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15.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação 

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

15.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso; 

15.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito; 

15.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema  eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

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

Edital. 

16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

16.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

16.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

16.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados 

os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances; 

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

16.2.1.  A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório; 

16.2.2.  A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

17. DA ADJUDCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1. O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, Presidente do CRQ-XII, após a regular decisão 
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dos recursos apresentados. 

17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, Presidente 

do CRQ-XII, homologará o procedimento licitatório. 

18. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

18.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para assinatura do 

contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital. 

18.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante 

vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

18.3. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pelo CRQ-XII. 

18.4. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios se a licitante 

vencedora mantém as condições de habilitação. 

18.5. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser 

convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da adequação da 

proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação. 

19.  DAS SANÇÕES 

19.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com o CRQ-XII, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem 

prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais 

cominações legais, nos seguintes casos: 

19.1.1. Cometer fraude fiscal; 

19.1.2. Apresentar documento falso; 

19.1.3. Fizer declaração falsa; 

19.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

19.1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

19.1.7. Não mantiver a proposta. 

19.2. Para os fins da subcondição 17.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 

95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 
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19.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

19.4. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de 

até cinco anos. 

19.5.  Após a assinatura do contrato a empresa contratada ficará sujeita às penalidades previstas no item 

10 da minuta do contrato – ANEXO III deste edital. 

19.6.  Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de defesa 

prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da notificação. 

19.7.  Os recursos serão dirigidos ao Presidente do CRQ-XII, por intermédio do Presidente da Comissão de 

Licitação e Compras do CRQ-XII, o qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no 

mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, ao Presidente do CRQ-XII, para apreciação e 

decisão, em igual prazo. 

19.8.  As penalidades somente poderão ser relevadas em razão das circunstâncias excepcionais, e as 

justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério 

da autoridade competente da Contratante, e desde que formuladas até a data do vencimento estipulada 

para o cumprimento da obrigação. 

19.9.  As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e contratar 

com a União, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e das demais cominações legais. 

19.10. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a licitante vencedora fizer jus, ou recolhidas 

diretamente ao Financeiro do CRQ-XII, no prazo de quinze dias corridos, contados da data de sua 

comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

20. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

20.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou 

jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente 

para o endereço eletrônico licitacoes@crq12.org.br, até as 19 horas, no horário oficial de Brasília-DF. 

20.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

20.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

20.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data 

mailto:licitacoes@crq12.org.br,
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fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 

licitacoes@crq12.org.br;  

20.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 

eletrônico para os interessados. 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. Ao Presidente do CRQ-XII compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato 

superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

21.1.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

21.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato. 

21.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 

destinada 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. 

21.3. 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. 

21.3.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão 

considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

21.4. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 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 autenticadas em papel. 

21.5. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 

todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte. 

21.6. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas. 

21.7. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do CRQ-XII, sem 

prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº10.520/2002. 

22. DOS ANEXOS 

22.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

mailto:licitacoes@crq12.org.br;
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22.2. ANEXO I - Termo de Referência; 

22.3. ANEXO II - Modelo de Proposta de Preço; 

22.4. ANEXO III Minuta do Contrato. 

23. DO FORO 

23.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Goiânia, 

GO, Seção Judiciária do Goiás, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos 

casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 

 

 

Dr. Luciano Figueiredo de Souza 

Presidente do CRQ-XII 

 

 

Willian Ferreira Gomes 

Pregoeiro do CRQ-XII 

 

 

Vitor de Jesus dos Santos 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.  DO OBJETO 

1.1.    Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de frota de veículos, mediante 

a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via Web para abastecimento, manutenção 

preventiva e corretiva e limpeza e conservação de veículos em rede de estabelecimentos conveniados, 

para atender as necessidades do CRQ-XII, conforme condições estabelecidas neste termo. 

1.1.1.   Deverá ser emitido cartão de identificação para cada veículo e usuário com tecnologia de 

pagamento (com chips), tecnologia smart, ou outra tecnologia atual disponível para essa 

transação, mediante identificação e senha individual dos usuários previamente autorizados pelo 

CRQ-XII. 

1.1.2.   Para acompanhamento e controle dos abastecimentos e serviços realizados após prévia 

aprovação do CRQ-XII, a CONTRATADA disponibilizará extratos/relatórios dos serviços 

prestados por: condutor, período, tipo e veículo, através de sistema online, sob acesso por 

senha, do (s) funcionários (s), informado (s) pelo CRQ-XII, para realização de consultas, 

conferências e impressões.  

1.2.    Além dos serviços de abastecimento e manutenção, a contratada deverá ter em seu cadastro de 

estabelecimentos, os que também forneçam os serviços e as peças e/ou produtos para:  

1.2.1. Fornecimento, manutenção e recarga de extintor;  

1.2.2. Fornecimento e instalação de trio elétrico (vidros elétricos e alarme); 

1.2.3. Fornecimento e instalação de película protetora (insulfilm);  

1.2.4. Fornecimento e instalação de pneus novos e respectivas válvulas;  

1.2.5. Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem;  

1.2.6. Serviços de auto elétrico para fornecimento e instalação de bateria.   

1.2.7. Higienização e manutenção de ar condicionado. 

1.2.8. Lavagem interna e externa dos veículos com enceramento e polimento. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1.    A frota do CRQ-XII é composta por 8 (oito) veículos oficiais, esses veículos são utilizados para atividade 

fim e meio deste Conselho, como: fiscalização, transporte de funcionários, Diretores e Conselheiros, 

transportes de materiais e etc.  
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2.2.    Além do abastecimento são necessárias realizações constantes de serviços de mecânica em geral e de 

procedimentos preventivos e corretivos, para a utilização dos veículos em perfeitas condições de uso a 

qualquer tempo, e ainda, garantindo a esses, adequado estado de conservação e condições de 

segurança. 

2.3.    A contratação do objeto deste Termo de Referência, portanto, visa otimizar a qualidade dos serviços que 

envolvem o abastecimento, manutenção e funcionalidade da frota de veículos, além de possibilitar melhor 

controle sobre a utilização desta. 

2.4.    Considerando que o serviço de abastecimento de veículos é indispensável e não é possível contratar 

apenas um estabelecimento local para prestação de tal serviço, tendo em vista que os veículos precisam 

se deslocarem por várias cidades das três unidades federativas fiscalizadas por este Conselho. Esta 

modalidade de gestão de abastecimento sem dúvida é a melhor alternativa legal para solução de 

abastecimento para o CRQ-XII, dispensando a realização de diversas licitações para contração de postos 

de combustíveis em diversas cidades, que de longe não atenderia a demanda e se tornaria mais oneroso. 

2.5.     Considerando-se também que os serviços a serem executados, tanto na manutenção preventiva como na 

corretiva, possuem caráter variável e, somente poderão ser aferidos após verificar o defeito na 

oportunidade do orçamento, não há como precificar, desde já, as peças e os serviços a serem 

contratados.  

2.6.    E, também, por essa razão, não é possível determinar que tipo de serviço de uma ou outra oficina será 

utilizado, considerando que as oficinas se especializam em diversas atividades. Há oficina especializada 

em parte hidráulica do carro, outras na parte mecânica e outras em lanternagem e pintura, por exemplo.  

2.7.    Por essa razão se impõe como alternativa prudente e razoável a contratação de empresa especializada 

em intermediação e gerenciamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, 

através de sistema via internet (WEB) e utilização de senha para autorização e realização dos serviços. 

Esse tipo de contratação propõe amplas condições de escolha do credenciado, dentre as diversas áreas 

de prestação de serviço para a frota (lanternagem, pintura, mecânica, vidros, hidráulica, elétrica, etc...), 

considerado o melhor custo. 

2.8.   O objeto deste Termo de Referência caracteriza-se como essencial e continuado, enquadrando-se na 

exceção do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, sendo imprescindível a contínua manutenção do mesmo.  

2.9.    Os serviços serão prestados de forma contínua, sob sistema de manutenção dos veículos, por acesso 

facilitado a uma rede de serviços em estabelecimentos credenciados pela Contratada e especializadas 

nos fabricantes dos veículos, com qualidade e preços adequados, além de melhorar o gerenciamento da 

manutenção preventiva e corretiva através do acompanhamento do KM de cada veículo, em conformidade 

com as orientações constantes no manual de cada fabricante/montadora. Desta forma, otimiza a logística 

de manutenção e gestão do contrato. 

2.10.   A prestação dos serviços de manutenção de veículos, é considerado comum, por possuir características 

usuais de mercado, cujas variações técnicas não influenciam no resultado da contratação objeto deste 
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Termo de Referência.   

2.11.   A quantidade estimada   a   ser   adquirida   levou   em   consideração   a   média   de   consumo do ano 

de 2018. 

2.12.    No tocante à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, importante destacar que foi 

publicado por outro Conselho de fiscalização edital de licitação com objeto semelhante ao deste certame, 

para participação exclusiva das mesmas, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 

123/2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014. Contudo, o certame restou fracassado, 

conforme publicação no DOU dia 07/11/2017, não havendo participação de licitantes na condição de 

microempresas e empresas de pequeno porte com o objeto contratual pertinente ao desta licitação.  

2.13.   Resta demonstrado, assim, a inviabilidade de competição exclusiva entre ME e EPP, para o objeto 

pretendido. Razão pela qual, a presente licitação terá ampla participação de empresas. 

3. DA MODALIDADE LICITATÓRIA E CONTRATAÇÃO 

3.1.  A licitação se realizará na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o critério MENOR PREÇO POR 

ITEM ÚNICO, com objetivo de otimizar a gestão e fiscalização consistente numa única administração de 

contrato. 

3.2.  Será firmado Contrato entre as partes de acordo com o artigo 57 da Lei nº 8.666/93, conforme minuta 

anexa. 

4. DA QUANTIDADE, VALOR ESTIMATIVO DO CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ESPECIFICAÇÃO Valor total R$ 

Produtos e serviços 
Und. Qtd. estimada Valor Unitário  

 

Gasolina Litros 9.300 4,62 42,966,00 

Etanol Litros 2.700 3,43 9.261,00 

Manutenção de veículos com reposição de peças e troca de lubrificantes e filtros 20.681,00 

Limpeza e conservação de veículos 2.920,00 

VALOR TOTAL ESTIMATIVO (A)   75.828,00 

TAXA DE ADMINITRAÇÃO MÁXIMA ACEITA 
 

Taxa/Percentual 
Estimativo (%) 

Valor Estimativo da 
Taxa de 

Administração (B) 

Administração/gerenciamento de frota  1,55 
1.175,33 

 
VALOR TOTAL ESTIMATIVO DA CONTRATAÇÃO (A + B) 

 
77.003,33 

Preços dos combustíveis unitários estimativos no Brasil pela tabela ANP no mês de maio de 2019 
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4.1. O VALOR ESTIMADO GLOBAL do objeto a ser licitado neste certame é de: R$ 77.003,33 (setenta 

e sete mil e três reais e trinta e três centavos), compreendendo todo o objeto. 

4.2.  As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão nas rubricas nº: 

6.2.2.1.1.33.90.30.001- Gás, combustíveis e lubrificantes Automotivos; 6.2.2.1.1.33.90.30.014 - 

Material Para Manutenção de Veículos e 6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de 

Veículos. 

4.3. O Valor de Referência da Taxa Administrativa foi estabelecido pela Administração com base em 

pesquisa no comprasgovernamentais (http://comprasgovernamentais.gov.br) é o valor máximo 

admissível. 

4.4. Os preços unitários dos combustíveis correspondem à média ponderada daqueles praticados no 

mercado. As informações foram levantadas do sítio da Agência Nacional de Petróleo – 

www.anp.gov.br, utilizando os valores praticados no Estado de Goiás e Região Centro-Oeste do país, 

no mês de maio de 2019. 

4.5. As quantidades estimadas de consumo de combustíveis e os valores estimados de manutenção foram 

obtidos do cenário atual de utilização do CRQ-XII, considerada ainda a imprevisibilidade das despesas 

que possam vir a ocorrer durante a vigência do Contrato, notadamente com as manutenções 

corretivas, preventivas e abastecimentos. 

4.6. Nos termos do inciso X, do artigo 40, da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de Junho de 1993, o percentual 

máximo aceito pelo CRQ-XII para a “Prestação dos serviços de gestão” é de 1,55% (um virgula 

cinquenta e cinco por cento), que incidirá sobre as manutenções preventivas, corretivas, 

abastecimentos e serviços correlatos efetivamente realizados, estando inclusos os custos para 

emissão da primeira via dos cartões.  

4.7.  O valor de referência total do grupo foi apurado a partir da soma dos gastos com combustíveis, e as 

manuteções aplicado o percentual de 1,55%, percentual esse obtido a partir de pesquisa de preços em 

órgãos da administração pública federal. 

4.8. Serão admitidas taxas de administração igual a zero ou negativas, no último caso, será convertida em 

desconto sobre os abastecimentos e serviços realizados. 

4.9. Em decorrência das informações constantes do subitem 4.1, os valores e as quantidades são 

meramente estimativas e não representam qualquer compromisso por parte do CRQ-XII.  

4.10. Os preços para pagamento dos combustíveis (gasolina comum e Etanol comum), serão os 

preços de bomba praticados na rede credenciada à vista no ato do abastecimento. 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS SERVIÇOS  

5.1.  Para fornecimento dos produtos e execução dos serviços objeto do presente Edital e seus Anexos, 

a CONTRATADA deverá implantar e operacionalizar, junto à CONTRATANTE, um sistema 
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informatizado em ambiente de produção na web, que possibilite o acompanhamento da aquisição 

de combustíveis, propiciando à CONTRATANTE gestão e controle detalhado das informações. 

5.2. A rede de postos de combustíveis certificada pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, e de 

oficinas especializadas, deverá operar por meio da tecnologia de cartões micro processados (com 

microchip ou magnéticos) e internet, bem como será composta por estabelecimentos idôneos 

credenciados pela Licitante Contratada, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 

disponibilização de todos os procedimentos e equipamentos necessários à liberação e gestão das 

despesas dos veículos do CRQ-XII. 

5.2.1. Os postos de combustíveis credenciados deverão dispor de meios para aceitar as transações 

com os cartões, que por sua vez devem ser integrados com o Sistema de Gestão para viabilizar 

o pagamento do abastecimento de combustíveis, lubrificantes e manutenções leves, e deverão 

emitir imediatamente após o atendimento, o respectivo documento fiscal (Cupom Fiscal ou Nota 

Fiscal). 

5.2.2. As oficinas credenciadas deverão dispor de meios para aceitar transações via internet, de 

maneira integrada ao Sistema de Gestão, para viabilizar o pagamento de manutenções em geral. 

5.2.3. Todos os pagamentos do CRQ-XII serão efetuados exclusivamente à Licitante Contratada, que 

será responsável por repassar os valores devidos à sua rede de estabelecimentos credenciados. 

5.3.  A Licitante Contratada deverá fornecer os cartões no quantitativo da frota de veículos existentes, devendo 

cada veículo possuir o próprio cartão, que deverá estar vinculado à sua respectiva placa, também deverá 

emitir cartão individual para os usuários, quando solicitado, de acordo com as necessidades do CRQ-XII. 

5.3.1. Os cartões fornecidos deverão conter informações necessárias à identificação do veículo, de 

forma que todas as despesas junto aos postos de combustíveis credenciados sejam autorizadas 

diretamente pelo seu condutor, mediante comunicação eletrônica entre os equipamentos da rede 

credenciada e os da Licitante Contratada. 

5.3.2. A comunicação descrita no subitem anterior se processará sob a total responsabilidade da 

Licitante Contratada, mediante a operação de terminal eletrônico por empregados da própria 

rede credenciada, por intermédio da digitação da identificação e da senha individual do condutor 

do veículo. 

5.3.3. A utilização de cartão do usuário será facultativa, contudo, obrigatoriamente, cada usuário 

deverá ter sua identificação validada através de senha durante a execução de qualquer operação 

realizada na rede de postos credenciados, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a 

implementação de solução que identifique e iniba com agilidade e segurança as eventuais 

utilizações não autorizadas. 

5.3.4. Cada condutor deverá ter sua identificação validada através de sua matrícula e senha durante o 

abastecimento e/ou manutenção na rede de postos/oficinas credenciada. 
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5.3.5. Os cartões fornecidos deverão, preferencialmente, efetuar transações imediatas e em rede 

(online), porém, deverão possuir tecnologia para também aceitar transações por outros meios 

(offline) nos casos em que eventualmente a conexão do equipamento com o autorizador 

apresentar problema, devendo ser previstas pelo Sistema de Gestão, as situações de 

contingências passíveis de ocorrência no processo junto aos postos e oficinas credenciados, 

dentre elas: 

5.3.5.1. falta de energia elétrica no estabelecimento; 

5.3.5.2. falha do dispositivo identificador da mídia e/ou dispositivo equivalente, ou 

ainda, do leitor; 

5.3.5.3. falha no sistema de transferência de dados; 

5.3.5.4. falha na identificação da senha do condutor cadastrado. 

5.3.6. A Licitante Contratada deverá substituir os cartões no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

após o comunicado do CRQ-XII, quando detectada qualquer divergência no ato da conferência. 

5.3.7. Sempre que necessário, o fornecimento de novos cartões a pedido do CRQ-XII, a Licitante 

Contratada deverá entregá-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação. 

5.3.7.1. Não será cobrada a reemissão do cartão no caso de perda, furto, roubo ou 

extravio, bem como as despesas de embalagem e envio ao CRQ-XII. 

5.3.8. A validade inicial dos cartões não poderá ser inferior a 12 (doze) meses. 

5.4. O CRQ-XII indicará à Licitante Contratada, sempre que necessário, o valor individual de crédito a 

ser liberado por cartão/veículo credenciado e por tipo de despesa, cabendo à Licitante Contratada 

distribuir eletronicamente os respectivos valores. O Sistema de Gestão deverá bloquear despesas 

com valores acima daqueles previamente autorizados ou estranhos ao tipo de despesa. 

5.5. Os combustíveis deverão seguir as seguintes disposições: 

5.5.1. Todos os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a regulamentação específica do setor, 

especialmente quanto às diretrizes emitidas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. 

5.5.2. A CONTRATADA deverá manter controle dos estabelecimentos de abastecimento quanto à 

regularidade e qualidade dos combustíveis. 

5.5.3. No caso de identificação da adulteração de combustíveis, infrações legais ou normativas 

cometidas pelos estabelecimentos credenciados, a CONTRATADA se obriga a informar de 

imediato à CONTRATANTE e denunciar às autoridades competentes as irregularidades, 

adotando em paralelo medidas necessárias ao saneamento. 

5.5.4. Promoções, descontos ou vantagens promovidas pelos estabelecimentos 

credenciados deverão se estender irrestritamente à CONTRATANTE. 
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5.5.5. Os valores unitários dos combustíveis serão aferidos em confrontação com os dados dos valores 

médios e máximos praticados por Unidade da Federação divulgados pela Agência Nacional do 

Petróleo (ANP). 

5.5.6. O preço a ser pago pelo combustível terá como limite o valor praticado à vista no posto 

credenciado, no momento do abastecimento. 

5.5.7. Serão configurados como abusivos os valores superiores ao máximo praticado por Unidade 

Federativa divulgado nas tabelas da Agência Nacional do Petróleo - ANP - relativo ao respectivo 

tipo de combustível. 

5.5.8. No caso de configuração de valor abusivo, a CONTRATADA deverá submeter justificativa do 

preço praticado à CONTRATANTE, respondendo por eventual dolo ou culpa decorrente de erro 

ou omissão, inclusive com o ressarcimento de valores. 

5.5.9. A CONTRATANTE, a qualquer tempo, se reserva ao direito de promover diligências sobre 

quaisquer preços de produtos ou serviços informados pela CONTRATADA, configurados 

abusivos ou não. 

5.6. Todos os estabelecimentos da rede credenciada para fornecimento de combustíveis deverão 

atender aos requisitos estabelecidos nas Resoluções ANP nº 41/2013 e ANP nº 57/2014. 

5.7. O CRQ-XII terá autonomia e exclusividade em realizar a pesquisa de mercado, a cada necessidade de 

manutenção corretiva e preventiva dos veículos. 

5.8. Os serviços somente serão executados, após o Conselho levar o veículo que necessita de manutenção em 

no mínimo 03 (três) oficinas credencias da Contratada, na cidade onde este se encontrar em uso, para 

verificar o defeito que vier a ser relatado pelo condutor. Após orçamentos realizados, o condutor poderá 

levar, também, o veículo à uma concessionária do fabricante ou oficina especializada, para realização de 

mais um orçamento fora das credenciadas, de modo a verificar a constatação ou não do defeito e possível 

necessidade da troca de peças, ou seja, comparar os orçamentos para verificação da vantagem 

econômica do serviço.  

5.9.  Caso os orçamentos das credenciadas possuam valores maiores que o da concessionária, o fiscal do 

contrato negociará a redução do valor para a mesma prestação de serviços: correção do defeito 

apresentado, com mão de obra especializada e eventual substituição das peças necessárias, constantes 

no orçamento da Concessionária, mantendo-se a economicidade e transparência.  

5.10. Se uma das credenciadas for também uma Concessionária do Fabricante, o condutor levará em   outra 

concessionária ou oficina multimarca. 

5.11. Em casos excepcionais que não for possível realizar outros orçamentos por impossibilidade do veículo 

em deslocar de uma oficina apara outra, o serviço poderá ser autorizado pelo fiscal com as respectivas 

justificativas, podendo fazer comparação com outros serviços similares já realizados para evitar preços 

abusivos. 
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6. DOS SERVIÇOS DAS OFICINAS CREDENCIADAS 

6.1. Para os serviços de gestão da manutenção, assim entendidos como sendo os serviços e fornecimentos a 

serem executados por meio das oficinas credenciadas, o Sistema de Gestão deverá permitir ao CRQ-XII a 

análise, cotação com outras empresas e aprovação prévia dos orçamentos apresentados pela rede 

credenciada da Licitante Contratada, de forma que o CRQ-XII  possa optar por aquele de menor preço. 

6.1.1.  Da manutenção preventiva  

6.1.1.1. Compreenderá o exame do veículo em condições de uso e funcionamento, visando 

identificar e prevenir a ocorrência de possíveis defeitos. Estes serviços constam de 

verificação da parte elétrica, eletrônica, motor, suspensão, vidros, cambagem, pneus, 

balanceamento, alinhamento, sistema de refrigeração, ar-condicionado, serviços de 

tapeçaria, estofamento, mecânica em geral e outros, tudo de acordo com os manuais 

e normas técnicas específicas para cada veículo e conforme quilometragem dos 

mesmos ou solicitação da CONTRATANTE. Compreende ainda a limpeza geral, 

lubrificação e teste geral de funcionamento, bem como laudo técnico da condição do 

veículo. 

6.1.1.2. Nas manutenções preventivas estão inclusas também a troca de óleo com 

fornecimento de lubrificantes para motores do tipo flex, com substituição dos filtros de 

ar, óleo e combustível. 

6.1.1.3. As trocas de óleo serão realizadas de acordo com as recomendações do fabricante 

do veículo. 

6.1.1.4. As manutenções preventivas serão realizadas a qualquer momento por solicitação da 

CONTRATANTE, a cada 06 (seis) meses ou por quilometragem percorrida. 

6.1.1.5. Caso sejam obtidos orçamentos de credenciados com valores idênticos e vantajosos 

para este Conselho, será escolhido o estabelecimento que estiver em endereço mais 

próximo de onde estiver localizado o veículo.   

6.1.2.  Da manutenção corretiva 

6.1.2.1. É aquela destinada a remover os defeitos apresentados pelos veículos, 

compreendendo, reparação, substituição de peças, restauração de componentes e 

todas as atividades necessárias à garantia do perfeito funcionamento do veículo e ou 

implemento defeituoso, conforme os manuais e normas técnicas específicas. 

Compreenderão os serviços na parte elétrica, eletrônica, motor, suspensão, pneus, 

cambagem, balanceamento, vidros, alinhamento, sistema de refrigeração, ar-

condicionado, serviços de tapeçaria, estofamento, funilaria, pintura, mecânica em 

geral, lavagens, borracharias e outros, inclusive teste geral. 

6.1.3. Durante o atendimento do veículo a rede credenciada pela CONTRATADA deverá: 
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6.1.3.1. Receber e inspecionar o veículo da CONTRATANTE. 

6.1.3.2. Enviar para CONTRATANTE através do sistema informatizado da CONTRATADA, 

orçamento dos serviços necessários a serem aplicados no veículo, com as descrições 

das peças, materiais, e serviços com os tempos de execução em horas e preços. 

6.1.3.3. Somente serão executados os serviços após autorização expressa da 

CONTRATANTE, através do sistema informatizado da CONTRATADA. 

6.1.3.4. Responder civil e penalmente por qualquer descumprimento das disposições legais, 

inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou omissão, que ocorram durante a 

realização dos serviços, objeto deste contrato.  

6.1.3.5. Se responsabilizar por avarias ou danos ao veículo. Desta forma o estabelecimento 

credenciado deverá possuir seguro. 

6.1.4. As oficinas responsáveis pelos serviços técnicos de manutenção dos veículos e 

integrantes da rede credenciada pela Licitante Contratada, deverão atender aos seguintes 

requisitos mínimos: 

6.1.4.1. Possuir microcomputador, impressora e conexão à internet, de forma a permitir o 

acesso ao sistema integrado indicado neste objeto; 

6.1.4.2. Disponibilizar boxes de serviços cobertos e delimitados em pátio pavimentado, 

dotados preferencialmente de bancadas de serviços adequadas; 

6.1.4.3. Possuir equipamentos eletrônicos apropriados para aferições e regulagens de 

motores modernos, balanceamento e alinhamento de rodas, etc.; 

6.1.4.4. Dispor de ferramentas e equipamentos adequados para o atendimento de veículos de 

acordo com o recomendado pelo respectivo fabricante; 

6.1.4.5. Dispor de área física adequada à prestação dos serviços; 

6.1.4.6. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com sua 

especialidade, nas suas instalações, com fornecimento de peças, acessórios, 

componentes e demais materiais destinados à manutenção da frota de veículos do 

CRQ-XII; 

6.1.4.7. Executar os serviços solicitados por intermédio de pessoal qualificado, mediante o 

emprego de técnica e ferramentas adequadas; 

6.1.4.8. Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas, os serviços que lhe forem 

confiados, de acordo com as especificações do fabricante e rigorosa observância aos 

demais detalhes emanados e/ou aprovados pelo CRQ-XII; 

6.1.4.9. Prover meios para que, na execução de um serviço, aqueles não explicitamente 

solicitados, mas necessários, sejam comunicados ao CRQ-XII a fim de serem 
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autorizados, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas 

que seja necessária à perfeita execução dos serviços autorizados; 

6.1.4.10. Permitir, em qualquer fase da manutenção, a fiscalização da execução dos serviços 

pelo CRQ-XII. 

6.1.4.11. Utilizar somente materiais, acessórios e peças genuínos, originais ou similares, 

previamente aprovados pelo CRQ-XII, desde que esses atendam às recomendações 

do fabricante do veículo. Em nenhuma hipótese serão aceitos itens recondicionados; 

6.1.4.12. Para os fins deste Termo de Referência, as peças, componentes, acessórios e 

materiais serão considerados:   

6.1.4.12.1. Genuínos, conforme ABNT/NBR – 15296/2005 e ABNT/NBR 15832/2010, 

quando destinados a substituir peças, componentes, acessórios e materiais 

que integram o produto original (veículo produzido na linha de montagem), 

são concebidos pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia) e 

apresentam as mesmas especificações técnicas dos itens que substitui. As 

peças, componentes, acessórios e materiais genuínos passaram pelo 

controle de qualidade das montadoras e são revendidos em sua rede de 

concessionárias.  

6.1.4.12.2. Originais, conforme ABNT/NBR – 15296/2005 e ABNT/NBR 15832/2010, 

quando apresentam as mesmas especificações técnicas e características 

de qualidade dos itens que integram o produto original (veículo produzido na 

linha de montagem). As peças, componentes, acessórios e materiais 

originais são produzidos pelos mesmos fabricantes que fornecem às 

montadoras, sendo porém, comercializados por distribuidores e 

comerciantes do ramo, com o nome do fabricante. 

6.1.4.12.3. Paralelos (1ª linha), quando apresentam especificações técnicas e 

características de qualidade similares às dos itens que integram o produto 

original (veículo produzido na linha de montagem), garantindo sua 

intercambialidade. As peças, componentes, acessórios e materiais paralelos 

(1ª linha) são produzidos pelos fabricantes de reconhecimento nacional e 

comercializados por distribuidores e comerciantes do ramo. 

6.1.4.13. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 

representante ou preposto, para tratar com o CRQ-XII; 

6.1.4.14. Fornecer em seu orçamento a relação das peças com o respectivo prazo de garantia, 

componentes e materiais a serem trocados, bem como o volume de tempo de 

serviço, e o custo do homem por hora a ser empregado para aprovação do CRQ-XII; 

6.1.4.15. Os serviços de manutenção corretiva terão garantia mínima de 90 (noventa) dias, 
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exceto os serviços de lanternagem e pintura que terão garantia a combinar 

individualmente com cada credenciado da CONTRATADA.  

6.1.4.16. As peças poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por um período superior 

ao da garantia mínima.  

6.1.4.16.1. Durante a garantia, os estabelecimentos credenciados estão obrigados a: 

6.1.4.16.2. Substituir o material defeituoso, sem ônus.  

6.1.4.16.3. Corrigir defeitos de fabricação, sem ônus.  

6.1.4.16.4. Trocar a peça ou produtos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

data de comunicação da CONTRATANTE, sem ônus 

6.1.4.17. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CRQ-XII, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente; 

6.1.4.18. Não aplicar materiais e/ou serviços sem prévia e expressa autorização do CRQ-XII; 

6.1.4.19. Disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as peças a serem 

substituídas nos veículos, fornecendo relação e seus respectivos códigos, que serão 

verificados por servidor especialmente designado pelo CRQ-XII; 

6.1.4.20.  Enviar para o CRQ-XII via Internet, por intermédio do Sistema de Gestão, o 

orçamento dos serviços necessários a serem aplicados no veículo, com as descrições 

de peças, materiais e demais insumos, com os tempos de execução em horas, 

acompanhado dos preços unitários a serem pagos; 

6.1.4.21. Executar os serviços somente após autorização expressa do CRQ-XII, mediante o 

recebimento pela internet, da Ordem de Serviço expedida e/ou autorizada pelo CRQ-

XII, no Sistema de Gestão da Licitante Contratada; 

6.1.4.22. Responsabilizar-se, subsidiariamente à Licitante Contratada, por todo e qualquer 

prejuízo causado por ela, seus empregados, representantes, prepostos, direta ou 

indiretamente, inclusive aos decorrentes de serviços prestados, ou peças fornecidas 

com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois 

do vencimento do Contrato; 

6.1.4.23. Responsabilizar-se, subsidiariamente à Licitante Contratada, pelos veículos do CRQ-

XII enquanto estiverem sob sua guarda, incluindo todos os pertences, acessórios e 

objetos neles contidos, obrigando-se à reparação total da perda em caso de furto, 

roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal 

responsabilidade a terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para 

orçamento até a sua entrega ao CRQ-XII; 

6.1.4.24. Entregar o veículo no máximo no dia útil seguinte ao da conclusão da manutenção 
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autorizada; 

6.1.4.25. Responder civil e criminalmente por qualquer descumprimento das disposições 

legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou omissão, que ocorram 

durante a realização dos serviços. 

6.2. A CONTRATADA deverá comunicar a rede credenciada:  

6.2.1.1. O prazo para atendimento e solução de problemas de assistência técnica não poderá 

ser superior a 4 (quatro) horas em dias úteis, considerando o horário comercial de 8 

horas às 18 horas, devendo apresentar justificativa e solicitação de dilatação deste 

prazo por escrito, quando for o caso.   

6.2.1.2. Para o orçamento fica estipulado o prazo de no máximo 48 (quarenta e oito) horas.  

6.2.1.3. Para a entrega dos serviços, fica estabelecido que o credenciado deverá estimá-lo no 

orçamento, informando o CRQ-XII sobre o período necessário para a execução dos 

serviços, que manifestará sua concordância ou não com o prazo previsto. A dilatação 

de prazo de entrega do(s) serviço(s), que se fizer necessário, deverá ser formalizada 

e justificada pela CONTRATADA, devendo ser aprovada pelo Fiscal do contrato do 

CRQ-XII. 

7. DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

7.1. Os serviços e fornecimentos por meio dos postos de combustíveis credenciados deverão ser compostos 

de, no mínimo:   

7.1.1. Combustíveis dos tipos: gasolina e etanol, sendo todos do tipo comum; 

7.1.2. Manutenção leve. 

7.1.3. Entende-se por manutenção leve: Reposição do nível da solução para o sistema de esguicho 

do limpador de para-brisa; 

7.1.4. Reposição do nível da solução para o sistema de arrefecimento; 

7.1.5. Reposição do nível do óleo do motor; 

7.1.6. Reposição e/ou substituição de palhetas dos limpadores de para-brisa; 

8. DO SISTEMA DE GESTÃO 

8.1. Licitante Contratada deverá tornar disponível ao CRQ-XII, um Sistema de Gestão informatizado que 

funcione em ambiente da internet para o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, 

cuja tecnologia possibilite e forneça um perfil de funcionalidades que atendam às condições 

estabelecidas neste instrumento, contemplando as seguintes atividades em tempo real (online): 
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8.1.1. Recebimento, avaliação, aprovação ou reprovação de orçamento de peças, acessórios e 

serviços (total e/ou parcial), originados nas oficinas credenciadas; 

8.1.2. Registro de orçamentos (no mínimo 03 por serviço) podendo cotar separadamente o mesmo 

orçamento em peças e serviços a oficinas distintas, após a CONTRATANTE levar o veículo a 

cada oficina credenciada. 

8.1.3. Cadastramento de novos usuários e senhas; 

8.1.4. Controle das manutenções preventivas e/ou corretivas. 

8.1.5. Alteração de senhas de usuários; 

8.1.6. Alteração de saldos e limites dos cartões; 

8.1.7. Inclusão e exclusão de veículos; 

8.1.8. Solicitação de emissão de cartões; 

8.1.9. Identificação dos estabelecimentos credenciados, bem como dos orçamentos eventualmente 

apresentados e dos serviços e fornecimentos efetuados ao CRQ-XII, se for o caso; 

8.1.10. Manutenção da quilometragem de abastecimento dos veículo. 

8.2. Através de acesso diretamente à base de dados da Licitante Contratada, via internet (mediante 

identificação e senha), o Sistema de Gestão deverá consolidar os dados e permitir a emissão de 

relatórios contendo as seguintes informações referentes ao CRQ-XII : 

8.2.1. Identificação do veículo: marca e modelo, ano de fabricação, unidade de lotação (localidade), 

placa, número do cartão, tipo de combustível, capacidade do tanque, e outras informações 

relevantes e de interesse do CRQ-XII; 

8.2.2. Controle dos postos de combustíveis: dados do abastecimento, com data, hora, tipo de 

combustível com quantidade de litros; descrição da manutenção leve; local (identificação do 

estabelecimento), hodômetro, centro de custo, despesa detalhada e valor total da operação; 

8.2.3. Controle das oficinas: ordem de serviço, data, hora ou período, serviços prestados e/ou peças 

fornecidas, local (identificação do estabelecimento), hodômetro, centro de custo, valores 

detalhado e total da operação; 

8.2.4. Cadastro e identificação de usuários: fiscalizadores e condutores; 

8.2.5. Relatório de consumo de combustíveis: por veículo, por combustível, por data, por período, por 

unidade de lotação, contendo a quilometragem percorrida e rendimento médio por veículo 

(consumo por km) e demais funcionalidades inerentes ao abastecimento e consumo; 

8.2.6. Todas as informações por veículo deverão ser passíveis de comparação entre os demais 

veículos da frota do CRQ-XII. 
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8.3. A informatização dos dados de consumo de combustível, quilometragem, custos, identificação do 

veículo, identificação do portador e respectiva unidade organizacional, datas e horários, tipos de 

combustíveis, lubrificantes, peças, componentes, serviços, etc. deverão ser alimentados por meio 

eletrônico, com ou sem a participação humana e em base gerencial de dados disponíveis para o 

CRQ-XII. 

8.4. Os relatórios deverão conter informações atualizadas, que tenham sido originadas – no máximo – 

com 24 (vinte e quatro horas) de antecedência à consulta, e serem disponibilizados nos formatos 

PDF, XLS, TXT ou DOC. 

8.5. A Licitante Contratada deverá fornecer a cada 12 (doze) meses e ao término do Contrato, todos os 

dados armazenados das operações realizadas durante a execução do objeto, por meio de mídia 

eletrônica contendo arquivos nos formatos “PDF” e “XLS”. 

9. DO SUPORTE TÉCNICO 

9.1. A Licitante Contratada deverá prestar suporte técnico, sem ônus para o CRQ-XII, por meio de 

pessoal e setor especializados, via telefone e internet , não sendo aceito sistema de atendimento 

exclusivamente eletrônico, de modo a permitir a comunicação dos usuários e fiscalizadores, no 

mínimo de segunda a sexta-feira das 08h00min às 18h00min, exceto feriados, a fim de prestar 

esclarecimentos em geral, especialmente os relativos a: 

9.1.1. Procedimentos para utilização do cartão nos postos de abastecimento; 

9.1.2. Dificuldades para consulta aos relatórios gerenciais na internet; 

9.1.3.  Ocorrência de eventuais falhas operacionais e providências necessárias para saná-las. 

9.2. O suporte técnico também deverá dispor de procedimentos para atendimento às situações de 

contingências, que consistirão na obtenção, por telefone, por parte da rede credenciada, do número da 

autorização de abastecimento a ser transcrito para formulários específicos da Licitante Contratada, 

visando garantir a manutenção das informações necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos e 

não comprometer a continuidade das atividades operacionais do CRQ-XII. 

9.3. As informações de todos os fornecimentos da rede credenciada efetuadas por outros meios, para a 

utilização de mídia ou dispositivo equivalente, nas situações de contingências, a exemplo da “autorização 

via telefone”, deverão estar disponíveis ao CRQ-XII para consulta no dia útil seguinte à sua utilização. 

9.4. Em qualquer ocorrência, não será admitida a perda de dados, que deverão ser obrigatoriamente 

recuperados ao final da ocorrência geradora da falha. 

10. DA IMPLANTAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

10.1.  Na implantação dos sistemas e procedimentos necessários ao atendimento deste objeto, a 

Licitante Contratada deverá providenciar o (a): 
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10.1.1. Cadastramento inicial dos veículos e usuários; 

10.1.2. Estudo da logística da rede de atendimento para ratificação do CRQ-XII, incluindo as 

possibilidades e limitações por localidade; 

10.1.3. Apresentação e implantação da estrutura do Sistema de Gestão;   

10.1.4. Disponibilização dos créditos nos cartões dos veículos do CRQ-XII; 

10.1.5. Implantação dos sistemas tecnológicos e respectivos acessos; 

10.1.6. Treinamento dos usuários Gestores/fiscalizadores na Sede do CRQ-XII,  podendo ser efetuado 

por meio eletrônico. 

10.2. Durante a execução do objeto, a Licitante Contratada deverá: 

10.2.1. Ministrar treinamento aos usuários diretos dos recursos do Sistema de Gestão e correlatos, bem 

como aos condutores dos veículos, orientando-os sobre a correta utilização dos serviços, todos 

podendo ser por meio eletrônico; 

10.2.2. Apontar ao Gestor/fiscal do contrato a ocorrência de desvios ou operações suspeitas; 

10.2.3. Sempre que solicitado pelo CRQ-XII, ampliar a rede de postos ou oficinas credenciadas dentro 

das localidades já atendidas ou incluindo outras localidades, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento do referido pedido; 

10.2.4. Deverá reembolsar pontualmente a rede credenciada de estabelecimentos, pelo objeto 

consumido pelo CRQ-XII, uma vez que é de sua exclusiva responsabilidade responder por esse 

pagamento; 

10.2.5. Manter nos estabelecimentos credenciados da sua rede, em local visível, a identificação de sua 

adesão ao sistema constante desse objeto; 

10.2.6. Providenciar a correção das deficiências apontadas pelo CRQ-XII quanto à execução dos 

serviços contratados, intervindo, sempre que solicitado pelo Conselho, junto aos prestadores 

credenciados de serviços. 

10.3.  Determinará em dois níveis os servidores que terão acesso ao sistema, sendo: o de fiscalizador ou Gestor, 

com poderes de alteração da base operacional dos veículos e/ou condutores, ativação e inativação de 

usuários e alteração de limites de crédito; e o de usuário, apenas com acesso a relatórios; 

10.4.  Responsabilizar-se-á pela troca da senha de todos os servidores, especialmente para os casos de 

desligamentos, férias ou transferências; 

10.5.  No caso de extravio ou danos ao cartão destinado ao veículo e usuário, requererá à Licitante Contratada a 

emissão de um novo; 

10.6.  Solicitará à Licitante Contratada o cancelamento definitivo de cartão destinado ao veículo substituído, e 

destruirá o cartão personalizado; 
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10.7.  Informará à Licitante Contratada, tão logo tenha conhecimento, o furto, roubo ou extravio de cartão. 

11. DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRQ-XII 

11.1.  Exclusivamente para o dimensionamento do objeto, é relevante informar que na data de emissão deste 

instrumento, a frota de veículos do CRQ-XII possui a seguinte quantidade: 

Item Local Quantidade de Veículos 

1 Goiânia 8 

IT
E

M
 

VEÍCULO FAB/MOD PLACA 

1 SANDERO EXPRESSION HI FLEX 1 6 8V 2012 / 2013 OGV2868 

2 SANDERO EXPRESSION HI FLEX 1 6 8V 2011 / 2012 OGO2677 

3 GOL POWER 1 6 (G5/NF) TOTAL FLEX 8V 2009 / 2010 NLM4355 

4 GOL CITY 1 6 MI TOTAL FLEX 8V 2008 / 2009 NLB8544 

5 GOL CITY/ TITAN 1 0 MI TOTAL FLEX 8V 2012 / 2013 OMU5977 

6 CLIO HATCH EXPRES, 1 0, 1 6v  2013 / 2014 ONO3087 

7 GOL TRENDLINE 1.6, 8V (G6/G7) TOTAL 
FLEX  2016/2016 PQX7594 

8 KWID ZEN 1.0 12V (Flex)  2018/2019 PRT-3251 

11.2. As quantidades podem ser modificadas de acordo com as alterações da frota, sem qualquer aviso prévio, 

não originando, portanto, qualquer tipo de obrigação do CRQ-XII à Licitante Contratada. 

12. DOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 

12.1.  A Licitante Contratada, no ato da habilitação (item 14.2 do edital), deverá emitir declaração de que terá os 

estabelecimentos abaixo discriminados, nas quantidades exigidas, para atender o objeto deste certame. E 

comprovar formalmente, em até 30 dias após a vigência do contrato, que possui as quantidades abaixo 

relacionadas, de estabelecimentos e postos de combustíveis credenciados aptos a executar o objeto no 

Estado de Goiás, Distrito Federal e Tocantins: 

CIDADES DO ESTADO DE GOIAS 

Cidades 
Posto de 

combustível 
Oficina 
mecânica 

Goiânia 10 6 

Abadia de Goiás 1 - 

Abadiânia 1 - 

Acreúna 1 - 

Adelândia 1 - 

Água Fria de Goiás 1 - 

Água Limpa 1 - 

Águas Lindas 1 1 

Alexânia 1 - 

Aloândia 1 - 

Alto Paraíso de Goiás 1 - 

Alto Horizonte 1 - 

Alvorada do Norte 1 - 

Amaralina 1 - 

Americano do Brasil 1 - 

Amorinópolis 1 - 
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Anápolis 4 2 

Anhanguera 1 - 

Anicuns 1 - 

Aparecida de Goiânia 6 - 

Aparecida do Rio Doce 1 - 

Aporé 1 - 

Araçu 1 - 

Aragarças 1 - 

Aragoiânia 1 - 

Araguapaz 1 - 

Arenópolis 1 - 

Aruana 1 - 

Aurilândia 1 - 

Avelinópolis 1 - 

Baliza 1 - 

Barro Alto 1 - 

Bela Vista de Goiás 1 - 

Bom Jardim de Goiás 1 - 

Bom Jesus de Goiás 1 - 

Bonfinópolis 1 - 

Bonópolis 1 - 

Brazabrantes 1 - 

Britânia 1 - 

Buriti Alegre 1 - 

Buriti de Goiás 1 - 

Buritinópolis 1 - 

Cabeceiras 1 - 

Cachoeira Alta 1 - 

Cachoeira de Goiás 1 - 

Cachoeira Dourada 1 - 

Caçu 1 - 

Caiapônia 1 - 

Caldas Novas 4 2 

Caldazinha 1 - 

Campestre 1 - 

Campinorte 1 - 

Campo Alegre de Goiás 1 - 

Campo Limpo de Goiás 1 - 

Campos Belos 2 - 

Campos Verdes 1 - 

Carmo do Rio Verde 1 - 

Castelândia 1 - 

Catalão 4 2 

Caturaí 1 - 

Cavalcante 1 - 

Ceres 4 1 

Cezarina 1 - 

Chapadão do Céu 1 - 

Cidade Ocidental 1 - 

Cocalzinho 1 - 

Colinas do Sul 1 - 

Córrego do Ouro 1 - 

Corumbá de Goiás 1 - 

Corumbaíba 1 - 

Cristalina 2 - 

Cristinópolis 1 - 

Crixás 1 - 

Cromínia 1 - 

Cumari 1 - 

Damianópolis 1 - 

Damolândia 1 - 

Davinópolis 1 - 

Diorama 1 - 

Divinópolis de Goiás 1 - 
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Doverlândia 1 - 

Edealina 1 - 

Edeia 1 - 

Estrela do Norte 1 - 

Faina 1   

Fazenda Nova 1 - 

Firminópolis 1 - 

Flores de Goiás 1 - 

Formosa 4 2 

Formoso 1 - 

Gameleira de Goiás 1 - 

Goianápolis 1 - 

Goiandira 1 - 

Goianésia 1 - 

Goianira 1 - 

Goiás 1 1 

Goiatuba 1 - 

Gouvelândia 1 - 

Guapó 1 - 

Guarani de Goiás 1 - 

Guarataí 1 - 

Guarinos 1 - 

Heitoraí 1 - 

Hidrolândia 1 - 

Hidrolina 1 - 

Iaciara 1 - 

Inaciolândia 1 - 

Indiara 1 - 

Inhumas 2 - 

Ipameri 1   

Ipiranga de Goiás 1 - 

Iporá 1 2 

Israelândia 1 - 

Itaberaí 1 - 

Itaguari 1 - 

Itaguaru 1 - 

Itajá 1 - 

Itapaci 1 - 

Itapirapuã 1 - 

Itapuranga 1 - 

Itarumã 1 - 

Itauçu 1 - 

Itumbiara 1 2 

Ivolândia 1 - 

Jandaia 1 - 

Jaraguá 1 - 

Jataí 1 - 

Jaupaci 1 - 

Jesúpolis 1 - 

Joviânia 1 - 

Jussara 1 - 

Lagoa Santa 1 - 

Leopoldo de Bulhões 1 - 

Luziânia 4 2 

Mairipotaba 1 - 

Mambaí 1   

Mara Rosa 1 - 

Marzagão 1 - 

Matrinchã 1 - 

Maurilândia 1 - 

Mimoso de Goiás 1 - 

Minaçu 1 - 

Mineiros 3   

Moiporá 1 - 
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Monte Alegre de Goiás 1 - 

Montes Claros de Goiás 1 - 

Montividiu 1 - 

Montividiu do Norte 1 - 

Morrinhos 1 - 

Morro Agudo de Goiás 1 - 

Mossâmedes 1 - 

Mozarlândia 1   

Mundo Novo de Goiás 1 - 

Mutunópolis 1 - 

Nazário 1 - 

Nerópolis 1 - 

Niquelândia 1 - 

Nova América 1 - 

Nova Aurora 1 - 

Nova Crixás 1 - 

Nova Glória 1 - 

Nova Iguaçu de Goiás 1 - 

Nova Roma 1 - 

Nova Veneza 1 - 

Novo Brasil 1 - 

Novo Gama 1 - 

Novo Planalto 1 - 

Orizona 1 - 

Ouro Verde de Goiás 1 - 

Ouvidor 1 - 

Padre Bernardo de Goiás 1 - 

Palestina de Goiás 1 - 

Palmeiras de Goiás 1 - 

Palmelo 1 - 

Palminópolis 1 - 

Panamá 1 - 

Paranaiguara 1 - 

Paraúna 1 - 

Perolândia 1 - 

Petrolina de Goiás 1 - 

Pilar de Goiás 1 - 

Piracanjuba 1 - 

Piranhas 1 - 

Pirenópolis 1 - 

Pires do Rio 1 - 

Planaltina de GO 1 - 

Pontalina 1 - 

Porangatu 3 1 

Porteirão  - - 

Portelândia 1 - 

Posse 2 1 

Professor Jamil Safady  - - 

Quirinópolis 1   

Rialma 1 - 

Rianápolis 1 - 

Rio Quente 1   

Rio Verde 4 2 

Rubiataba 1 - 

Sanclerlândia 1 - 

Santa Bárbara de Goiás 1 - 

Santa Cruz de Goiás 1 - 

Santa Fé 1 - 

Santa Helena 1 - 

Santa Isabel 1 - 

Santa Rita do Araguaia 1 - 

Santa Rita do Novo Destino 1 - 

Santa Rosa de Goiás 1 - 

Santa Tereza de Goiás 1 - 
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Santa Terezinha de Goiás 1 - 

Santo Antônio da Barra 1 - 

Santo Antônio de Goiás 1 - 

Santo Antônio do Descoberto 1 - 

São Domingos 1 - 

São Francisco de Goiás 1 - 

São João da Paraúna 1 - 

São João D'aliança 1 - 

São Luís de Montes Belos 1 - 

São Luís do Norte 1 - 

São Miguel do Araguaia 1   

São Miguel do Passa Quatro 1 - 

São Patrício 1 - 

São Simão 1 - 

Senador Canedo 4 - 

Serranópolis 1 - 

Silvânia 1 - 

Simolândia 1 - 

Sítio D'abadia  - - 

Taquaral 1 - 

Teresina de Goiás 1 - 

Terezópolis de Goiás 1 - 

Três Ranchos 1 - 

Trindade 1 - 

Trombas 1 - 

Turvânia 1 - 

Tuverlândia 1 - 

Uirapuru 1 - 

Uruaçu 1 1 

Uruana 1 - 

Urutaí 1 - 

Valparaíso 1 - 

Varjão 1 - 

Vianópolis 1 - 

Vicentinópolis 1 - 

Vila Boa 1 - 

Vila Propício 1 - 

Total de estabelecimentos 
no estão de Goiás 

243 28 

 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

CIDADES DO ESTADO DO TOCANTINS 

Cidades 
Posto de 

Combustível 
Oficina 

Mecânica 

Abreulândia 1 - 

Aguiarnópolis 1 - 

Aliança do Tocantins 1 - 

Almas 1 - 

Alvorada 1 - 

Ananás 1 - 

Angico 1 - 

Aparecida do Rio Negro 1 - 

Aragominas 1 - 

Araguacema 1 - 

Araguaçu 1 - 

Araguaína 4 1 

Araguanã 1 - 

Araguatins 1 - 

Arapoema 1 - 

Arraias 1 - 

Augustinópolis 1 - 

Aurora do Tocantins 1 - 
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Axixá do Tocantins 1 - 

Babaçulândia 1 - 

Bandeirantes do Tocantins 1 - 

Barra do Ouro 1 - 

Barrolândia 1 - 

Bernardo Sayão 1 - 

Bom Jesus do Tocantins 2 - 

Brasilândia do Tocantins 1 - 

Brejinho de Nazaré 1 - 

Buriti do Tocantins 2 - 

Cachoeirinha 1 - 

Campos Lindos 1 - 

Cariri do Tocantins 1 - 

Carmolândia 1 - 

Carrasco Bonito 1 - 

Caseara 1 - 

Centenário 1 - 

Chapada da Natividade 1 - 

Chapada de Areia 1 - 

Colinas do Tocantins 2 - 

Colméia 1 - 

Combinado 1 - 

Conceição do Tocantins 1 - 

Couto de Magalhães 1 - 

Cristalândia 1 - 

Crixás do Tocantins 1 - 

Darcinópolis 1 - 

Dianópolis 1 - 

Divinópolis do Tocantins 1 - 

Dois Irmãos do Tocantins 1 - 

Dueré 1 - 

Esperantina 1 - 

Fátima 1 - 

Figueirópolis 1 - 

Filadélfia 1 - 

Formoso do Araguaia 1 - 

Fortaleza do Tabocão  - - 

Goianorte 1 - 

Goiatins 1 - 

Guaraí 2 1 

Gurupi 3 1 

Ipueiras 1 - 

Itacajá 1 - 

Itaguatins 1 - 

Itapiratins 1 - 

Itaporã do Tocantins 1 - 

Jaú do Tocantins  - - 

Juarina 1 - 

Lagoa da Confusão 1 - 

Lagoa do Tocantins 1 - 

Lajeado 1 - 

Lavandeira 1 - 

Lizarda 1 - 

Luzinópolis 1 - 

Marianópolis do Tocantins 1 - 

Mateiros  - - 

Maurilândia do Tocantins 1 - 

Miracema do Tocantins 1 - 

Miranorte 1 - 

Monte do Carmo 1 - 

Monte Santo do Tocantins 1 - 

Muricilândia 1 - 

Natividade 1 - 

Nazaré  - - 
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Nova Olinda 1 - 

Nova Rosalândia 1 - 

Novo Acordo 1 - 

Novo Alegre 1 - 

Novo Jardim 1 - 

Oliveira de Fátima 1 - 

Palmas 10 2 

Palmeirante 1 - 

Palmeiras do Tocantins 1 - 

Palmeirópolis 1 - 

Paraíso do Tocantins 4 1 

Paranã 1 - 

Pau D'Arco 1 - 

Pedro Afonso 2 - 

Peixe 1 - 

Pequizeiro 1 - 

Pindorama do Tocantins 1 - 

Piraquê 1 - 

Pium 1 - 

Ponte Alta do Bom Jesus  - - 

Ponte Alta do Tocantins  - - 

Porto Alegre do Tocantins -  - 

Porto Nacional 2 - 

Praia Norte 1 - 

Presidente Kennedy 1 - 

Pugmil 1 - 

Recursolândia 1 - 

Riachinho 1 - 

Rio da Conceição 1 - 

Rio dos Bois 1 - 

Rio Sono 1 - 

Sampaio 1 - 

Sandolândia 1 - 

Santa Fé do Araguaia 1 - 

Santa Maria do Tocantins 1 - 

Santa Rita do Tocantins 1 - 

Santa Rosa do Tocantins 1 - 

Santa Tereza do Tocantins 1 - 

Santa Terezinha do 
Tocantins 

1 - 

São Bento do Tocantins 1 - 

São Félix do Tocantins 1 - 

São Miguel do Tocantins 1 - 

São Salvador do Tocantins 1 - 

São Sebastião do Tocantins 1 - 

São Valério da Natividade 1 - 

Silvanópolis 1 - 

Sítio Novo do Tocantins 1 - 

Sucupira  - - 

Taguatinga 1 - 

Taipas do Tocantins 1 - 

Talismã 1 - 

Tocantínia 1 - 

Tocantinópolis 1 - 

Tupirama  - - 

Tupiratins  - - 

Wanderlândia 1 - 

Xambioá 1 - 

Total de estabelecimentos 
no estado de Tocantins 

152 6 

 
_______________________________________________________________________________________ 
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CIDADES DO DISTRITO FEDERAL 

Cidades 
Posto de 

Combustível 
Oficina 

Mecânica 

Brasília 6 2 

Riacho Fundo 3 - 

Candangolândia 1 - 

Samambaia 3 - 

Guará 3 - 

São Sebastião 2 - 

Ceilândia 4 - 

Lago Norte 4 - 

Sobradinho 4 - 

Lago Sul 4 - 

Gama 4 - 

Santa Maria 2 - 

Taguatinga 6 1 

Planaltina do DF 6 - 

Recanto das Emas 4 - 

Cruzeiro 4 - 

Brazlândia 4 - 

Paranoá 4 - 

Núcleo Bandeirante 
4 - 

Total de estabelecimentos 
no Distrito Federal  

 72 3 

 
 

12.2.   A Licitante Contratada deverá comprovar formalmente, em até 60 (sessenta) dias após a data de início da 

vigência do contrato o credenciamento dos demais estabelecimentos relacionados no subitem 12.1. 

12.2.1. Em Goiânia a Licitante Contratada deverá disponibilizar de no mínimo 02 (dois) postos de 

combustíveis credenciados em um raio de no máximo 03 (três) quilômetros da Sede do CRQ-XII 

situada à Rua Amélia Artiaga Jardim nº 528 Setor Marista, Goiânia - GO. 

12.2.2. Nas demais localidades a Licitante Contratada deverá disponibilizar de no mínimo 01 (hum) 

posto de combustível credenciado em um raio de no máximo 03 (três) quilômetros do seu centro. 

12.3. Na hipótese de eventual descredenciamento de um ou mais estabelecimentos, a Licitante Contratada 

deverá providenciar o credenciamento de tantos quantos forem necessários, de forma que a prestação de 

serviços ao CRQ-XII não seja prejudicada e a quantidade mínima de estabelecimentos credenciados, por 

localidade e tipo, se mantenha dentro dos limites estabelecidos. 

13. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

13.1. São responsabilidades da Licitante Contratada, além daquelas já expressamente definidas nas 

demais condições deste instrumento: 

13.1.1. Cumprir a legislação e as Normas Técnicas da ABNT inerentes à sua atividade; 

13.1.2. Após a convocação, firmar o Contrato no prazo máximo estabelecido, sob a pena de aplicação 

das sanções previstas; 

13.1.3. Cumprir os prazos para a execução do objeto; 

13.1.4. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CRQ-XII, cujas reclamações se obriga a se 

https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/brasilia/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/riacho-fundo/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/candangolandia/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/samambaia/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/guara/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/sao-sebastiao/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/ceilandia/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/lago-norte/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/sobradinho/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/lago-sul/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/gama/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/santa-maria/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/taguatinga/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/planaltina/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/recanto-das-emas/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/cruzeiro/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/brazlandia/
https://www.rastreamentocorreios.net/qual_cep/df/paranoa/
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manifestar e atender prontamente; 

13.1.5. Contratar e treinar todo o pessoal necessário à execução do objeto; 

13.1.6. Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessários à execução do objeto, 

inclusive e principalmente, aqueles que se referirem à proteção individual e coletiva; 

13.1.7. Manter durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para sua contratação em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

13.1.8. Substituir, sempre que exigido pelo CRQ-XII e independentemente de justificativa, qualquer 

empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina ou ao interesse do Serviço Público; 

13.1.9. Assumir: 

13.1.9.1. Todos os ônus com os encargos fiscais e comerciais, impostos e seguros, 

relativamente à execução do objeto, bem como a qualquer acidente de que   venham 

a ser vítimas seus profissionais e/ou por aqueles causados por eles a   terceiros, 

quando da execução do objeto; 

13.1.9.2. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CRQ-XII; 

13.1.9.3. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência do CRQ-XII; 

13.1.9.4. Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, cível ou penal, relacionada à 

execução do objeto, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou 

continência; 

13.1.9.5. Todos os eventuais danos causados diretamente ao CRQ-XII, quando estes tiverem 

sido ocasionados, por seus empregados ou prepostos, durante a execução do objeto; 

13.1.9.6.  Todas as despesas decorrentes da não observância das condições constantes do 

objeto, bem como de infrações praticadas por seus empregados ou prepostos, ainda 

que no recinto do CRQ-XII; 

13.1.9.7. Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salário, transporte, alimentação, 

diárias, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados 

na execução do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizações, 

ficando o CRQ-XII isento de qualquer vínculo empregatício. 

13.1.10. Executar o objeto dentro dos parâmetros e rotinas previamente estabelecidas, em observância 
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às recomendações aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislação vigentes; 

13.1.11. Comunicar ao CRQ-XII, formalmente e por meio de protocolo, qualquer anormalidade na correta 

fruição do objeto, prestando os esclarecimentos necessários; 

13.1.12. Indicar e manter o seu representante junto ao CRQ-XII, que durante o período de vigência do 

Contrato será a pessoa a quem a Administração recorrerá sempre que for necessário, inclusive 

para requerer esclarecimentos e exigir solução para as reclamações que porventura surjam 

durante a execução do objeto; 

13.1.13. Zelar pelo sigilo inerente à execução do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e 

informações do CRQ-XII a que eventualmente tenha acesso, empregando todos os meios 

necessários para tanto. 

13.1.14. Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT, em formulário próprio do INSS, em caso de 

eventual ocorrência de acidente com seus empregados nas dependências do CRQ-XII, 

apresentando cópia à fiscalização do Contrato; 

13.1.15. Não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do CRQ-XII ou terceiro que já lhe 

preste serviços, para atuar na execução do Contrato; 

13.1.16. Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam eventualmente 

desempenhando suas atividades nas instalações do CRQ-XII, contendo, minimamente: nome, 

CPF, nível de escolaridade, endereço residencial e telefone, disponibilizando-o, sempre que 

formalmente solicitado; 

13.1.17. Fornecer sítio operacional para navegação, capaz de propiciar a gestão da frota, por meio do 

acompanhamento de todas as operações em andamento. O sistema deverá também, interagir 

com os usuários, gestores da frota e prestadores de serviço, respeitando os níveis de acesso 

que forem determinados pela CONTRATANTE, com segurança que comprove que o sistema 

informatizado possui as funcionalidades descritas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 002/2019 e 

seus Anexos; 

13.1.18. Reparar, corrigir, remover reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

serviço solicitado, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais empregados. 

13.1.19. Responsabilizar-se inteiramente pela produção do sistema informatizado de gerenciamento de 

frota, incluindo, mas não se limitando a, equipamentos servidores, hospedagem das aplicações 

do sistema em sítio próprio, manutenção das bases de dados, procedimentos de instalação, 

migração, back-up, recuperação, segurança, treinamento a usuários finais, ambiente e softwares 

operacionais, e quaisquer outras atividades, softwares, hardwares ou serviços necessários à 

operação e produção plena do sistema em questão, com todas as suas funcionalidades 

previstas; 
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13.1.20. Credenciar a rede de estabelecimentos necessária à execução do objeto e atender as 

solicitações do CRQ-XII para novos credenciamentos; 

13.1.21. Reembolsar os estabelecimentos credenciados pelos serviços e fornecimentos realizados. 

13.2. Quanto à execução do objeto, são responsabilidades do CRQ-XII: 

13.2.1. Expedir ordem de serviço inicial; 

13.2.2. Fornecer a relação de usuários e veículos a serem cadastrados para execução contratual; 

13.2.3. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a sua execução por um representante especialmente 

designado, nos termos do art. 67 da Lei no 8.666/93; 

13.2.4. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execução do objeto realizada em desacordo 

com o objeto, inclusive na hipótese de execução por terceiros sem autorização; 

13.2.5. Notificar, por escrito, a respeito da ocorrência de eventuais imperfeições observadas no curso de 

execução do objeto, fixando prazo para a sua correção; 

13.2.6. Prestar informações e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados; 

13.2.7. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais previstas; 

13.2.8. Efetuar os pagamentos após a execução do objeto, na forma e nos prazos estabelecidos; 

13.2.9. Fornecer a relação dos veículos pertencentes à frota do CRQ-XII autorizados a utilizar os 

produtos fornecidos, bem como dos motoristas e condutores autorizados; 

13.2.10. Solicitar a substituição dos estabelecimentos credenciados que forem considerados 

incompatíveis com o objeto contratado. 

13.2.11. A CONTRATADA deverá garantir os produtos fornecidos e serviços executados pela sua rede 

credenciada, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

13.2.12. Eventuais danos comprovadamente causados por utilização de combustível de baixa qualidade 

fornecido em loja credenciada serão reparados pela CONTRATANTE, sem prejuízo de diligenciar 

para aferimento da qualidade do produto ofertado no respectivo estabelecimento e 

responsabilização da CONTRATADA, caso seja comprovado. 

14. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

14.1. A CONTRATADA não deverá ultrapassar os seguintes prazos máximos: 

Cadastrar a frota de veículos 
30 dias corridos, contados da 

assinatura do contrato 
Cadastrar condutores (usuários do cartão) 
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Definir logística da rede de postos credenciados 

Credenciar os estabelecimentos de fornecimento de 

combustível e manutenção em cada cidade, conforme 

estabelecido no item 12.1 

Fornecer a CONTRATANTE a relação da rede de 

estabelecimentos credenciados. 

Fornecer cartões para os veículos 

Fornecer cartões para os usuários 

Capacitar as partes envolvidas no gerenciamento, 

observado o item Treinamento indicado neste Anexo 

Credenciar novo estabelecimento para atender demanda 

da contratada. 
30 dias, a partir da solicitação 

Cadastrar novo veículo após sistema implantado 5 dias corridos, após solicitação 

Entregar segunda via de cartão de veículo ou de usuário 5 dias úteis, a partir da solicitação 

Prover respostas as demandas formais dos fiscais (ofício) 5  dias úteis, a partir da solicitação 

Prover respostas as demandas informais dos fiscais e 

usuários (e- mail, telefone, etc.) 
5 dias corridos 

Fornecer relação de estabelecimentos cadastrados, 

devidamente atualizados durante a execução do contrato. 
5 dias corridos da solicitação. 

Atendimento e solução de problemas de assistência 

técnica nas redes credenciadas 
Máximo de 4 horas 

Envio de propostas Máximo de 48 horas 

Solucionar problemas técnicos no sistema da 

CONTRATADA, utilizado no atendimento das demandas 

da CONTRATANTE 

 
24 horas 

 

14.2. Os cartões deverão ser entregues na Sede do CRQ-XII, situada à Rua Amélia Artiaga Jardim nº 528 Setor 

Marista, Goiânia – Goiás. 
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15. DA VIGÊNCIA 

15.1. O contrato terá duração de 12 (doze) meses com início a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, mediante aditivo ou apostilamento, de acordo com as necessidades do Contratante e em 

consonância com a Lei n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993. 

16. DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, fica designado como representante para acompanhar e 

fiscalizar a execução do serviço objeto deste certame, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados, os seguintes servidores: 

16.1.1. Fiscal Técnico: Sr. Adriano Monteiro Ayres, e-mail: adriano@crq12.org.br, telefone: 

telefone: (62) 3240-4620; 

16.1.2. Gestor/Fiscal Administrativo: Sr. Willian Ferreira Gomes, Gestor de Contratos do CRQ-XII, 

e-mail: licitacoes@crq12.org.br (62) 3240.4624.  

16.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

17. DA RESCISÃO 

17.1. A rescisão do contrato poderá ser: 

17.1.1. determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, observando o disposto nos artigos 

n.º 79 e n.º 80 da Lei 8.666/1993; 

17.1.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

17.1.3. judicial, nos termos da legislação. 

17.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

18. INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA: 
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18.1. A licitante vencedora será aquela que apresentar o menor valor do item único. 

18.2. Na proposta de preço deverão estar inclusos todos os custos necessários ao pagamento de despesas com 

salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas, seguros e demais encargos relativos aos 

serviços e deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos. 

18.3. O percentual máximo admitido na cobrança do serviço de gestão de frota (taxa de administração), para 

este certame, será de 1,55%. 

18.4. Será admitida a taxa de administração negativa/menor que zero (equivalente ao desconto sobre o valor 

consumido). O percentual negativo refletirá sobre o faturamento, representando o desconto sobre os 

combustíveis e serviços executados. 

18.5. Valor da Proposta acima de R$ 77.003,33 entende-se como taxa de administração positiva. 

18.6. Valor da Proposta do item igual a R$ 77.003,33 entende-se como taxa de administração igual a zero. 

18.7. Valor da Proposta Total do Grupo abaixo de R$ 77.003,33 será recebido como desconto sobre o 

combustível consumido e serviços executados (percentual abaixo de zero ou taxa negativa). 

18.8.  O anexo “Modelo de Proposta” é fornecido em conjunto com o Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2019 e 

poderá ser utilizado pelo licitante que for convocado pelo Pregoeiro a enviar anexo no sistema 

Comprasgovernamentais para enviar sua proposta. 

18.9.  Durante todo o período contratual, o percentual cobrado a título de gestão da frota, cotado na proposta da 

licitante vencedora incidirá sobre os valores correspondentes aos créditos efetivamente utilizados por cada 

cartão magnético. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019 

 

Nome da empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

CEP: 
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Telefone: (DDD) 

e-mail: 

Dados Bancários: 

Banco: 

Agência:                                          Conta Corrente: 

Proposta para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de frota de veículos, 

mediante a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via Web com fornecimento de cartão 

magnético para abastecimento, manutenção e limpeza e conservação de veículos em rede de estabelecimentos 

conveniados, para atender as necessidades do CRQ-XII, conforme condições estabelecidas no edital e seus 

anexos. 

ESPECIFICAÇÃO Valor total R$ 

Produtos e serviços 
Und. Qtd. estimada Valor Unitário  

 

Gasolina Litros 9.300 4,62 42,966,00 

Etanol Litros 2.700 3,43 9.261,00 

Manutenção de veículos com reposição de peças e troca de lubrificantes e filtros 20.681,00 

Limpeza e conservação de veículos 2.920,00 

VALOR TOTAL ESTIMATIVO (A)   75.828,00 

 
TAXA DE ADMINITRAÇÃO  

 

 
Taxa/Percentual 
Estimativo (%) 

Valor Estimativo da 
Taxa de 

Administração (B) 

 
Administração/gerenciamento de frota  

 
 

 
VALOR TOTAL ESTIMATIVO DA CONTRATAÇÃO (A + B) 

 
 

Preços dos combustíveis unitários estimativos no Brasil pela tabela ANP no mês de maio de 2019 

Declaro que cumpro todas as demais condições e requisitos estabelecidos no edital de Pregão 

Eletrônico nº 02/2019 – CRQ-XII e anexos que os integram. 

 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do contrato: 

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Cargo/Função: xxxxxxxxxxxxx  

Carteira de identidade nº: xxxxxxxxxxx  Expedido por: xxx/xx  
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Naturalidade: xxxxxxxxxxxxx/UF  

Nacionalidade: xxxxxxxxxxxxxxxxx   

4. Indicação de preposto para manter contato com esta Administração: 

Nome: 

Cargo/função: 

Telefone: 

Email: 

 

Cidade, UF, data 

(assinatura) 

Nome do representante legal 

Cargo/função 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº XX/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12ª REGIÃO E A 
PESSOA JURÍDICA XXXX PARA GERENCIAMENTO DA 
FROTA DE VEÍCULOS DO CRQ-XII NA FORMA ABAIXO: 
 
 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XII REGIÃO 

DISTRITO FEDERAL GOIÁS E TOCANTINS 

 

 

 

CPL - CRQ-XII 

Proc. 003/2019 

Folha:_____ 

________ 

CONTRATANTE: O CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12a REGIÃO - CRQ-XII, com CNPJ no 

01.759.984/0001-51, com sede na Rua Amélia Artiaga Jardim no 528, Setor Marista, Goiânia, Goiás, designada 

Contratante, neste ato representada por seu presidente, DR. LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, brasileiro, 

casado, doutor em química, RG. 000785443 SSP-MS, CPF n° 826.046.061-00. 

CONTRATADA: XXXXXXXX, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º XXXXXX, estabelecida [inserir endereço 

completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo], portador(a) da Cédula de 

Identidade n.º XXXXXX inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF(MF) n.º XX, de acordo 

com a representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social]. 

 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no processo CPL 

n.º 003/2019 – CRQ-XII (Pregão Eletrônico n.º 002/2019), mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de gestão de frota de veículos, mediante a implantação e operação de sistema informatizado e integrado 

via Web com fornecimento de cartão magnético para abastecimento, manutenção e limpeza e 

conservação de veículos em rede de estabelecimentos conveniados, para atender as necessidades do 

CRQ-XII, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

2. DO VALOR E DOTAÇÃO 

2.1. O valor global anual estimativo deste contrato é de R$ ( ), conforme a proposta vencedora do Pregão 

Eletrônico nº 002/2019. 

2.2. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão nas rubricas nº: 

6.2.2.1.1.33.90.30.001- Gás, combustíveis e lubrificantes Automotivos; 6.2.2.1.1.33.90.30.014- Material 

Para Manutenção de Veículos e 6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos. 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

3.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - se ao Edital e 

anexos do Pregão Eletrônico n.º 002/2019, constante do processo CPL 003/2019 -CRQ-XII, bem como à 

proposta da CONTRATADA. 

4. DA EXECUÇÃO E DOS PRAZOS 

4.1. A CONTRATADA deverá observar os prazos de execução estabelecidos no item 14 do Anexo I do Edital 

do Pregão Eletrônico nº 002/2019. 

4.2. A prestação do serviço será após a assinatura do contrato e mediante emissão da Ordem de Serviço, (a 

ser encaminhada via e-mail) devidamente formalizada pela Área de Licitação e Compras, conforme 

especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência deste instrumento convocatório, que faz 

parte integrante deste Edital. 

5. DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA 
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5.1. O contrato terá duração de 12 (doze) meses com início a partir de xxx e término em xxx. 

5.2. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo ou apostilamento, a cada 12 (doze) 

meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados 

de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente: 

5.2.1. Prestação regular dos serviços; 

5.2.2. Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais; 

5.2.3. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço; 

5.2.4. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração; e 

5.2.5. Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação 

5.3. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao 

presente Contrato, por quaisquer das partes, sem prévia e expressa autorização da outra. 

5.4.  A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão, bem como a fusão, cisão ou incorporação 

devem ser prontamente comunicadas ao CRQ-XII, visando que este delibere, motivadamente, sobre a 

possibilidade legal da manutenção da contratação, sendo essencial para tanto, que seja comprovado o 

atendimento de todas as exigências de habilitação previstas no Edital que originou este instrumento. A 

eventual não manutenção das condições de habilitação motivará a rescisão deste Contrato. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos serão efetuados, mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da nota 

fiscal/fatura pela contratada. A nota fiscal/fatura deverá ser entregue a partir do 1 (primeiro) dia útil do 

mês subsequente ao da prestação dos serviços, até o dia 10 (dez) do mesmo mês, para o devido ateste 

pelos fiscais e gestor do contrato. 

6.2. O pagamento será realizado mediante crédito em conta corrente da contratada, preferencialmente do 

Banco Caixa Econômica Federal ou via boleto bancário. 

6.3. Caso seja constatado erro ou houver dados que não correspondem com os serviços prestados a nota 

fiscal/fatura será devolvida para correção, e os prazos para pagamento iniciarão nova contagem quando 

do envio da nota fiscal devidamente retificada. 

6.4. No ato do pagamento, a Contratada se obriga a terem mantidas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Edital deverá atender as exigências da cláusula 8 deste contrato. 

7. DO REAJUSTE 

7.1. Os preços não sofrerão reajuste no período contratado, salvo ocorrência de fato imprevisível que venha 

a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por força de Lei que rege o assunto. 

8. DOS ENCARGOS DAS PARTES 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XII REGIÃO 

DISTRITO FEDERAL GOIÁS E TOCANTINS 

 

 

 

CPL - CRQ-XII 

Proc. 003/2019 

Folha:_____ 

________ 

8.1. São aquelas relacionadas no item 13 do termo de referência do edital 002/2019. 

9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, fica designado como representante para acompanhar e 

fiscalizar a execução do serviço objeto deste certame, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados, os seguintes servidores: 

9.1.1. Fiscal Técnico: Sr. Adriano Monteiro Ayres, e-mail: adriano@crq12.org.br, telefone: telefone: 

(62) 3240-4620; 

9.1.2. Gestor/Fiscal Administrativo: Willian Ferreira Gomes, Gestor de Contratos do CRQ-XII, e-

mail: licitacoes@crq12.org.br (62) 3240.4624.  

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

9.4. A atestação de conformidade da prestação do serviço do objeto cabe ao titular do setor responsável pela 

fiscalização do contrato ou ao gestor. 

10. DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

10.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE a 

documentação a seguir relacionada: 

10.1.1. Mensalmente, acompanhando a nota fiscal/fatura referente ao serviço prestado, cópias 

autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes 

documentos: 

10.1.1.1. Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 

10.1.1.2. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 

10.1.1.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

10.1.1.4. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

CONTRATADA; e 
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10.1.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

10.2. Observação: Os documentos relacionados nos itens 10.1.1.1 a 10.1.1.5 poderão ser substituídos, total 

ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF. 

10.3. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, caso solicitado pelo fiscal do contrato, 

outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da 

CONTRATADA. 

11. DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 

11.1. A CONTRATADA é responsável, com exclusividade, pelos encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do objeto, bem assim, 

qualquer eventual indenização que decorra da relação laboral, inclusive em casos de morte, lesões 

corporais e/ou psíquicas, que impliquem ou não em impossibilidade do trabalho do empregado, ocorridas 

na persecução do objeto. 

11.2. A CONTRATADA é a única responsável pela contratação dos empregados com qualidades específicas, 

e habilitados na forma lei, para execução do objeto ora contratado, sendo a única empregadora para 

todos os efeitos legais. 

11.3. Nenhum vínculo empregatício, sob hipótese alguma, se estabelecerá entre o CRQ-XII e os empregados 

da CONTRATADA, que responderá por toda e qualquer Ação Judicial por eles proposta, originada na 

execução do objeto deste instrumento. 

11.4. A CONTRATADA reconhecerá como seu débito líquido e certo, o valor que for apurado em Execução de 

Sentença em Processo Trabalhista, ajuizado por seu ex-empregado, ou no valor que for ajustado entre o 

CRQ-XII e o reclamante, na hipótese de acordo efetuado nos Autos do Processo Trabalhista. 

11.5. A inadimplência da CONTRATADA, relativa aos encargos indicados no caput desta cláusula, não 

transfere automaticamente a responsabilidade por seu pagamento ao CRQ-XII, nem poderá desonerar o 

objeto, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, com o CRQ-XII. 

12. DAS SANÇÕES 

12.1. A inexecução parcial ou total do objeto do contrato ou a prática dos atos indicados nesta cláusula, 

constatado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 

contratuais, torna passível a aplicação das sanções previstas nas Leis n.º 8.666/1993 e n.º 

10.520/2002, respectivos decretos regulamentadores e no contrato, observando o contraditório e a 

ampla defesa, conforme a seguir descrito: 

12.1.1. Advertência, que poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e 

responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA, bem como 

no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

do CRQ-XII, a critério da Fiscalização, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 
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12.1.2. Multa, que será aplicada nas hipóteses de ocorrência de atraso injustificado, inexecução parcial ou 

total do contrato, observando-se os seguintes parâmetros: 

Tabela 01 

Grau de infração Valor/ Percentual 

1 0,2% sobre o valor do contrato 

2 1% sobre o valor do contrato 

3 3% sobre o valor do contrato 

4 5% sobre o valor do contrato 

5 10% sobre o valor do contrato 

 

Tabela 02 

Ite

m 
Descrição 

Grau de 

Infração 
Incidência 

1 
Manter funcionário sem qualificação para a execução do 

objeto. 
2 

Por empregado e por 

ocorrência 

2 
Suspender ou interromper a execução do objeto, salvo 

motivo de força maior ou caso fortuito; 
4 Por ocorrência 

3 

Destruir ou danificar documentos, informações, bens 

patrimoniais e/ou veículos que eventualmente tenha 

acesso, por culpa ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

4 

Utilizar as dependências, equipamentos, veículos ou 

demais facilidades do CRQ-XII para fins diversos do 

objeto do contrato. 

3 Por ocorrência 

5 

Recusar-se a executar serviço previsto no contrato 

quando determinado pela fiscalização, sem motivo 

justificado. 

3 Por ocorrência 

6 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 

cause dano físico, lesão corporal ou de consequências 

letais. 

5 Por ocorrência 

7 
Não substituir empregado que tenha conduta 

inconveniente ou incompatível com suas atribuições. 
3 

Por empregado e por 

ocorrência 

8 Não cumprir o horário estabelecido no contrato. 2 Por ocorrência 
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9 

Não cumprir determinação formal ou instrução 

complementar da fiscalização quanto aos termos do 

Edital e seus Anexos. 

3 Por ocorrência 

10 
Não apresentar, quando solicitada, documentação fiscal, 

trabalhista e previdenciária. 
1 

Por ocorrência e por 

dia 

11 
Não manter a quantidade mínima de estabelecimentos 

credenciados. 
1 Por dia. 

12 

Para atraso no credenciamento de novos 

estabelecimentos ou comprovação da rede credenciada 

mínima. 

1 Por dia 

13 
Para atraso no início da prestação de serviços e/ou 

entrega dos cartões. 
1 Por dia 

14 

Cobrar preços unitários maiores que o preço unitário à 

vista do posto credenciado, no momento do 

abastecimento, ou maiores que o preço máximo 

estabelecido pela ANP para a Unidade Federativa e o 

período em questão. 

 

 

4 

 

 

Por ocorrência 

15 
Autorizar abastecimento por veículo ou usuário não 

cadastrado no sistema da CONTRATANTE. 

6 Por ocorrência 

          PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

16 
Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, detalhamento 

dos serviços prestados mensalmente. 

2 Por semana de atraso 

17 
Refazer os serviços que, a juízo do representante da 

CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios. 

3 Por serviço 

18 

Dar o treinamento necessário para a utilização do 

sistema conforme as condições indicadas no Edital do 

Pregão Eletrônico n.º 002/2019 e seus Anexos. 

 

4 

 

Por semana 

19 Cumprir os prazos estabelecidos no contrato. 5 Por item descumprido 

20 

Atualizar o sistema e disponibilizar os relatórios 

descritos no Edital do Pregão Eletrônico n.º 002/2019 e 

seus Anexos. 

6 Por dia de atraso 

21 

Efetuar os registros de abastecimento constando todos 

os dados solicitados no Edital do Pregão Eletrônico n.º 

02/2019 e seus Anexos. 

 

3 

 

Por registro 
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22 

Cadastrar veículo e usuários e fornecer o cartão no 

prazo estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico n.º 

002/2019 e seus Anexos. 

4 Por veículo e por cartão 

23 
Fornecer segunda via de cartões

 solicitados pela CONTRATANTE. 

2 Por cartão 

24 
Alterar dados cadastrais de veículos e usuários 

conforme solicitado pela CONTRATANTE. 

1 Por dia de atraso 

25 

Solucionar os problemas técnicos no sistema nos prazos 

definidos no Edital do Pregão Eletrônico n.º 002/2019 e 

seus Anexos. 

 

2 

 

Por dia de atraso 

26 

Apresentar notas fiscais discriminando preço e 

quantidade de todos os materiais utilizados 

mensalmente, indicando marca, quantidade total e 

quantidade unitária (volume, peso, etc.). 

 

 

6 

 

 

Por ocorrência 

27 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos 

formais solicitados para sanar as inconsistências ou 

dúvidas suscitadas durante a análise da documentação 

exigida por força do contrato. 

 

 

2 

 

Por ocorrência e por dia 

28 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital do Pregão 

Eletrônico n.º 002/2019 e seus Anexos não previstos 

nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pela unidade fiscalizadora. 

 

 

3 

 

Por item e por ocorrência 

12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CRQ-XII;  

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

12.2. Será configurada a inexecução parcial do objeto, sem prejuízo a rescisão por inadimplência, quando 

houver paralisação da prestação dos serviços, de forma injustificada, por mais de 10 (dez) dias 

ininterruptos, ocasião que dará origem a uma multa no valor de 15% (quinze por cento) da parcela em 

inadimplência, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de execução. 

12.3. Também será considerada inexecução parcial do contrato nos casos em que a CONTRATADA se 

enquadre em pelo menos 01 (uma) das situações previstas na seguinte tabela, durante a vigência do 

referido instrumento, ocasião em que se originará a rescisão contratual por inadimplência, sem prejuízo 

da incidência dos valores das multas previstos nas Tabelas 01 e 02: 

Tabela 03 

Grau de infração Quantidade de Infrações 
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1 7 ou mais 

2 6 ou mais 

3 5 ou mais 

4 4 ou mais 

5 3 ou mais 

12.4. Incidir-se-ão percentuais de multa por reincidência de infrações, nas seguintes hipóteses: 

12.4.1. 10% (dez por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidência ocorrer num prazo de até 

60 (sessenta) dias; 

12.4.2. 5% (cinco por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidência ocorrer num prazo de até 

120 (cento e vinte) dias. 

12.5. Será configurada a inexecução total do objeto nas seguintes hipóteses, sem prejuízos à rescisão por 

inadimplência, ocasião em que incidirá multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total 

do contrato quando: 

12.5.1. Houver atraso injustificado no início da prestação de serviços por mais de 10 (dez) dias; 

12.5.2. O objeto não for aceito pela fiscalização, por deixar de atender às especificações deste 

instrumento. 

12.6. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas e das demais penalidades legais, à CONTRATADA que: 

12.6.1. Apresentar documentação e/ou informação falsa; 

12.6.2. Retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida; 

12.6.3. Não mantiver a proposta; 

12.6.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.6.5. Cometer fraude fiscal. 

12.7. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito a participar em licitação, impedimento 

de contratar com o CRQ-XII e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa e obedecerão ao 

disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e 

consequências. 

12.8. O CRQ-XII observará a boa-fé da CONTRATADA e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que 

a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo 

substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela 

fiscalização e não tenha causado prejuízos ao CRQ-XII ou a terceiros. 
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12.9. Na aplicação das sanções o CRQ-XII considerará, motivadamente, as razões e documentos 

apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o 

interesse público decorrente, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-

las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o art. 87, da Lei no 8.666/1993. 

12.10. Na hipótese de a CONTRATADA não possuir valor a receber do CRQ-XII e/ou não for possível suprir 

por meio da eventual garantia, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua 

intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, 

seus dados serão encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na dívida ativa do 

CRQ-XII, podendo ainda proceder à cobrança judicial. 

12.11. O CRQ-XII, cumulativamente, poderá: 

12.11.1. Reter o pagamento que se originaria na obrigação não cumprida; 

12.11.2. Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferença da eventual garantia prestada, até 

o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferença diretamente do pagamento a ser 

efetuado à CONTRATADA, independentemente de notificação extrajudicial. 

12.12. Na ocorrência de qualquer fato que possa implicar na imposição de uma eventual penalidade, a 

CONTRATADA será notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 

do recebimento da notificação, de forma a garantir o exercício dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 

12.13. Para fins de aplicação de todas as sanções indicadas considerar-se-á, para todos os efeitos, que o 

valor total do contrato corresponderá, até o terceiro mês da prestação de serviços, ao valor global 

proposto e declarado vencedor na licitação. Após o terceiro mês, o valor total do contrato 

corresponderá à média mensal obtida com a prestação dos serviços nos meses anteriores, multiplicada 

pela vigência contratual. 

13. Da rescisão 

13.1. A rescisão do contrato poderá ser: 

13.1.1. determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, observando o disposto nos artigos n.º 

79 e n.º 80 da Lei 8.666/1993; 

13.1.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

13.1.3. judicial, nos termos da legislação. 

13.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

14. DO FORO 

14.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Goiás, para dirimir quaisquer questões, 
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oriundas deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição 

Federal. 

14.2. E, por estarem de acordo, assinam este instrumento os Representantes das partes, CONTRATANTE, 

CONTRATADA e as testemunhas arroladas. 

Goiânia, aos _______ dias do mês de __________________ de 2019. 

 

_________________________________________________ 
Conselho Regional de Química 12 Região 

Dr. Luciano Figueiredo de Souza 
Presidente  

_______________________________________________ 
Razão Social 

Representante Legal 
 
 
 
 

Ass.: __________________________________ 
Nome: _________________________________ 
CPF: __________________________________ 

Ass.: __________________________________ 
Nome: _________________________________ 
CPF: __________________________________ 

 


