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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO 

1. O objeto do presente termo de referência é a contratação de empresa especializada para prestação 

do serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos da frota da Secretaria Municipal de 

Educação do Paulista, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, 

através da tecnologia de cartão eletrônico, com vistas ao fornecimento contínuo e ininterrupto de 

combustíveis e óleo lubrificante, através de rede de estabelecimentos credenciados.  

2 - DA JUSTIFICATIVA 

2.1 Tendo em vista que a Secretaria Municipal de Educação dispõe de 16 (dezesseis) veículos, sendo 

xx veículos locados e xx veículos próprios, para atendimento das necessidades de deslocamento das 

equipes no exercício de suas atribuições, faz-se necessária a contratação de serviços de gerenciamento, 

controle e fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e óleo lubrificante para a referida 

frota, através de rede credenciada de estabelecimentos; 

2.2 Há alguns anos a Secretaria Municipal de Educação passou a fazer uso de sistema de gerenciamento 

de frota, com o intuito de garantir um maior controle sobre os abastecimentos dos veículos que 

compõem a sua frota, a economicidade do abastecimento de combustíveis e o monitoramento dos 

gastos decorrentes dessa despesa pública; 

2.3 A decisão na escolha por este modelo de contratação considera as vantagens decorrentes da 

melhoria da gestão das despesas com a frota de veículos, permitindo manter expectativas de redução 

de custos, bem como maior controle da frota por meio de relatórios gerenciais e da possibilidade de 

definir parâmetros de utilização e restrições diferenciadas relacionadas aos veículos e usuários; 

2.4 Os relatórios gerenciais e dados da frota, resultantes da prestação de serviços, deverão fornecer à 

Administração informações necessárias para a tomada de decisões no âmbito da gestão da frota. O 

sistema deverá, ainda, identificar as tentativas de eventuais desvios de combustível e da utilização 

inadequada dos recursos destinados a este objeto. 

3. RELAÇÃO DOS VEICULOS 

3.1 - Os veículos a serem abastecidos estão relacionados no Anexo I deste Termo de Referência. 

4. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

4.1 O valor total estimado para esta contratação é de R$ 385.190,77 (Trezentos e oitenta e cinco mil, 

cento e noventa reais e setenta e sete centavos); 

4.2 Para efeito de julgamento, será considerada vencedora a proposta que apresentar MENOR PREÇO 

GLOBAL, aferido pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, para o valor anual estimado, o 

qual deverá ser expresso em percentual com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula (0,00%); 

4.3 Para a execução contratual tem-se a previsão de despesa, conforme demonstrativo abaixo: 
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DESCRIÇÃO DETALHADA 

COTEPE 

PMPF nº 

05/2023 

ANP 

POSTOS 

(Folha 

PE) 

VALOR ESTIMADO 

ITEM ESPECIFICAÇÕES APRES 
QUANT 

ANUAL 
VL UND VL UND VL UND VL UND VL TOTAL 

1 GASOLINA LITRO 21.307 5,02 4,93 5,50 5,15 109.728,93 

2 ETANOL LITRO 30.968 4,05 3,97 4,17 4,06 125.732,05 

3 DIESEL S10 LITRO 26.881 5,23 5,91   5,57 149.729,79 

VALOR TOTAL 385.190,77 

4.4 Para composição dos valores médios dos combustíveis foram utilizadas: Ato 05/2023 do COTEPE 

PMPF, Tabela de Preços ANP e Valores de Postos de combustíveis; 

4.5 Será admitido, como critério de aceitabilidade da proposta, oferta igual ou maior a um percentual 

de desconto mínimo de 0,09% (dois vírgula noventa por cento), com duas casas decimais; 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
Contrato nº 

008/2022 

Contrato nº 

021/2022 

ARP nº 

002/2022 

TAXA 

MÉDIA 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

Valor 

Total 

Anual 

TX ADM % TX ADM % TX ADM % VL UND 

1 

Contratação de empresa 

especializada para prestação do 

serviço de gerenciamento do 

abastecimento de veículos e 

gerador da Secretaria Municipal 

de Educação do Paulista, 

incluindo a implantação e 

operação de um sistema 

informatizado, via internet, 

através da tecnologia de cartão 

eletrônico, com vistas ao 

fornecimento contínuo e 

ininterrupto de combustíveis, 

através de rede de 

estabelecimentos credenciados. 

385.190,77 0,10 0,08 0,10 0,09 

4.6 Os valores estimados acima não obrigam a Secretaria Municipal de Educação à execução de 

despesa de igual valor, tratando-se apenas de valor de referência. 

4.7 A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos estabelecimentos credenciados pelo 

valor efetivamente consumido. Não respondendo, a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, nem 

solidária e nem subsidiariamente, por esse pagamento. 
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4.8 A discriminação da frota de veículos da CONTRATANTE, constante no ANEXO I, poderá sofrer 

acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no consumo dos produtos ou serviços, não podendo, 

todavia, onerar os valores ofertados. 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1- As despesas decorrentes do objeto correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Entidade: Prefeitura Municipal do Paulista 

Órgão: Secretaria Municipal de Educação 

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação 

Programa de Trabalho: 12.122.1017.2027 – Planejamento, orçamento e Monit. Das Ações da Sec. 

FME 

Programa de Trabalho: 12.361.2011.4017 – Manutenção e Desenv. Do Ensino Fundamental 

Programa de Trabalho: 12.365.2010.4014 – Manutenção e Desenv. Da Educação Infantil 

Programa de Trabalho: 12.367.2014.4027 – Manutenção e Desenv. Da Educação Especial 

Programa de Trabalho: 12.122.4010.8009 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria/FME. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recursos: 15000000 – Recursos não vinculados de impostos. 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

6.1 Define-se por sistema informatizado de gerenciamento de abastecimento, em tempo real, a 

disponibilização e operação de sistema integrado de gerenciamento das despesas e informações dos 

veículos/equipamentos pertencentes à frota do órgão contratante, com captura eletrônica instantânea 

das transações, com fornecimento de combustível, através da tecnologia de cartão, em rede de postos 

credenciados, mediante ressarcimento, além do fornecimento de aplicativo gerencial para a efetiva 

gestão e controle. 

6.2 O sistema deverá possuir as seguintes características mínimas: 

6.2.1 Ser acessível, via WEB, 24 (vinte e quatro) horas por dia, não devendo ser necessário nada 

mais que um navegador de internet para tanto. 

6.2.2 Permitir a definição de limite mensal, e consulta do saldo disponível nos cartões de 

abastecimento a qualquer tempo, através do próprio sistema de gestão e por meio de ao menos 

um dos canais apresentados a seguir: SMS, aplicativo para dispositivos móveis ou call center; 

6.2.3 Possibilitar por meio de um sistema informatizado, via internet, o cadastramento de 

veículos, com identificação de marca/modelo, ano de fabricação, chassi, placa, tipo de 

combustível, capacidade do tanque, autonomia de rodagem km/litro e outros do interesse do 

CONTRATANTE; 

6.2.4 permitir restrições ao uso dos cartões de abastecimento por: 

a) Dia da semana, feriados e horário; 

b) Quilometragem percorrida entre abastecimentos mínima e máxima; 

c) Tipo de combustível; 
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d) Tempo mínimo entre as transações; 

e) Local da transação; 

f) Consumo/desempenho; 

6.2.5 Permitir o cadastramento do fiscal, gestor do contrato e usuários os quais irão operar 

gerenciar e manter as informações pertinentes ao uso do sistema. 

6.2.6 Capturar todos os dados relativos às operações automaticamente no momento da transação 

incluindo, no mínimo: data, hora, tipo de combustível, quantidade de litros, valor total, local do 

abastecimento, hodômetro, estabelecimento, nome e matrícula do motorista; 

a) Após autorizada a transação e gerado cada Documento Auxiliar de Nota Fiscal 

Eletrônica para Consumidor- DANFE, o estabelecimento credenciado deverá informar, 

através do equipamento/sistema da contratada, o número do referido documento fiscal. 

6.2.7 Permitir a escolha dos combustíveis que cada veículo/equipamento poderá utilizar, 

incluindo a permissão ou não para a utilização de combustível aditivado; 

6.2.8 Permitir o cadastro de restrições para número de horas entre transações, consumo (km/l – 

mínimo e máximo) e quilometragem menor que a anterior; 

6.2.9 Enviar e-mail com alerta de transações fora do padrão; 

6.2.10 Liberar transações bloqueadas via web em tempo real; 

6.2.11 Disponibilizar controle de limite de crédito mensal para cada veículo; 

6.2.12 Emitir relatórios operacionais, gerenciais e financeiros, em planilhas editáveis (.xls, .ods, 

etc.), de controle das despesas dos veículos da frota, individuais e globais, com possibilidade de 

filtragem por: data, veículo, lotação, tipo ou utilização do veículo, tipo de combustível, 

estabelecimento ou usuário; 

6.2.13 Permitir o bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário de forma on-line, a partir da base 

operacional, mediante rotina/senha específica. O uso indevido de cartão de veículo não 

autorizado, cancelado ou bloqueado pela base operacional, se constatado, será considerado falha 

e as despesas efetivadas serão pagas pela empresa CONTRATADA; 

6.2.14 Permitir a inclusão ou exclusão de veículos/equipamentos a critério do órgão contratante; 

6.3 A empresa vencedora da Licitação deverá: 

6.3.1 Fornecer, sem custo para a Secretaria de Educação, cartões individuais para gerenciamento 

da frota, sendo um para cada veículo/equipamento do CONTRATANTE que dependem de 

combustível para funcionamento, protegidos por uso de senhas individuais, impossibilitando que 

qualquer transação seja autorizada sem a correta identificação do condutor, bem como, substituir 

o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu uso correto, sem ônus 

para a Secretaria de Educação, conforme solicitação da Gerência Administrativa; 
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6.3.1.1 Caso ocorra acréscimo da frota da contratante, o fornecimento dos novos cartões 

também será gratuito; 

6.3.1.2 Para utilização do cartão do veículo/gerador, o condutor ou responsável deverá 

apresentá-lo ao estabelecimento credenciado onde, através do equipamento da 

CONTRATADA, será efetuada a identificação da placa do veículo, a consistência do 

hodômetro, a respectiva identificação do motorista ou responsável e a adequação da 

operação às restrições definidas no sistema. Finalizada a operação, o condutor ou 

responsável digitará a senha exclusiva do sistema para autorizar a transação, recebendo um 

termo impresso pelo equipamento da CONTRATADA instalado no estabelecimento 

credenciado denominado comprovante de transação, juntamente com a Documento 

Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor- DANFE, contendo todas as 

informações referentes à compra recém realizada no referido estabelecimento. 

6.3.1.3 A Contratada deverá orientar o estabelecimento credenciado para inserir, quando 

do abastecimento, o número do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica para 

Consumidor DANFE no campo “Observação” do Sistema de Gerenciamento sob pena do 

não pagamento pela contratada. 

6.3.2 Fornecer, sem custo para a Secretaria Municipal de Educação, o mínimo de 2 (dois) cartões 

suplementares à Gerência Administrativa do CONTRATANTE, para eventual necessidade (cartão 

coringa); 

6.3.3 Providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura do contrato, caso 

não estejam ainda credenciados, rede de estabelecimentos de fornecedores de combustíveis 

devidamente equipados com pontos eletrônicos de leitura e gravação de dados para cartão 

individual, distribuídos da seguinte maneira: 

6.3.3.1 Mínimo de 3 (três) postos, equipados para aceitar transações com os cartões dos 

usuários do sistema, com distância máxima de 3 (três) km da sede do CONTRATANTE, 

situada na Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 90 Centro – Paulista/PE CEP 53401-460 

6.3.3.2 Mínimo de 12 (doze) postos, equipados para aceitar transações com os cartões dos 

usuários do sistema, na Região Metropolitana do Recife; 

6.3.4 Toda a rede credenciada do licitante vencedor, caso esta seja maior que a aqui solicitada, deve 

ser disponibilizada para utilização da Secretaria Municipal de Educação do Paulista/PE; 

6.3.5 O credenciamento de novos estabelecimentos, conforme a necessidade do Contratante deverá 

ser efetivado pela Contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da solicitação; 

6.4 Fornecer, através de sua rede credenciada, combustível para os veículos/equipamentos cadastrados 

no sistema de gerenciamento eletrônico em rede de estabelecimentos credenciados: 24 horas, 7 (sete) 

dias da semana; 

6.5 Fornecer treinamento para todos os gestores e usuários envolvidos na utilização da solução 

proposta, na cidade do Recife, num prazo máximo de 5 (cinco) dias, após a assinatura do contrato; 
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6.6 Prestar assistência técnica e solucionar problemas relativos ao software em até 24 (vinte e quatro) 

horas a partir da abertura de chamado pela Contratante; 

6.7 Garantir que os preços cobrados na rede credenciada para pagamento através do sistema 

informatizado terão como limite o valor à vista na modalidade cartão de crédito do preço de bomba 

cobrado ao consumidor comum. 

7. REQUISITOS CONDICIONANTES À DECLARAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

7.1 Para que seja declarado vencedor, o licitante habilitado detentor da menor oferta deverá fornecer 

e/ou comprovar junto a Secretaria Municipal de Educação, através de documentos e amostra (teste 

prático) do sistema informatizado, o seguinte: OS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DA EXECUÇÃO 

7.1.1 Declaração de possibilidade, sem custos para o órgão contratante, durante a execução 

contratual, de definição e alteração das bases operacionais para implantação do sistema 

informatizado; 

7.1.2 Folder ou manual explicativo do sistema, demonstrando didaticamente a realização das 

transações a serem executadas para realização de serviço de fornecimento de combustível; 

7.1.3 Cópias dos relatórios fornecidos pelo sistema, exemplificando com operações fictícias; 

7.1.4 Informar número da central de atendimento ao cliente, inclusive do horário de 

funcionamento; 

7.1.5 Manual de utilização dos softwares de gerenciamento e de consolidação de dados redigido 

em língua portuguesa; 

7.1.6 Descrição técnica dos procedimentos e utilização do sistema e das suas operações 

compreendendo a Administração e Gerenciamento da frota, bem como das diversas disposições 

de suporte oferecidas aos usuários e gestores para melhor aproveitamento operacional; 

7.1.7 Declaração de rede de estabelecimentos a credenciar pela licitante vencedora, por 

município, conforme item 6.3.3 deste Termo de referência. 

7.1.8 Declaração de atendimento das demais especificações do sistema previsto neste Termo de 

Referência. 

7.2. Em relação à segurança, deverão ser fornecidas: 

7.2.1 Declaração comprovando que o uso do cartão para qualquer operação somente será possível 

após digitação de uma senha válida do usuário; 

7.2.2 Declaração comprovando que o bloqueio do uso do cartão deverá ser on-line, a partir da 

base operacional, mediante rotina/senha específica; 

7.2.3 Declaração comprovando ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal; 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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8.1 Qualificação Técnica 

8.1.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por 

pessoa(s) de direito público ou privado, demonstrando que o licitante executou o serviço de 

gerenciamento do fornecimento de combustível. 

 

8.1.2 Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar (em), no mínimo, 

40% (quarenta por cento) do valor estimado indicado para contratação, na Clausula 4 deste Termo de 

Referência. 

8.1.3. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro 

em desacordo com as exigências do edital. 

8.2 Qualificação Econômico-Financeira 

8.2.1 Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial ou extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, ou, na 

omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias, contados da data da sua apresentação; 

8.2.2 Comprovação de Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento por cento) 

do valor estimado indicado para contratação, na Clausula 4 deste Termo de Referência. 

9. PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO 

9.1 O Sistema de Gerenciamento deverá estar implantado pela CONTRATADA no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato. 

10. RECEBIMENTO 

10.1 O objeto da contratação será recebido: 

a) provisoriamente, pela Gerência Administrativa, para posterior verificação de conformidade do 

serviço prestado; 

b) definitivamente, até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, pela Gerência 

Administrativa após verificação da conformidade do serviço prestado com as especificações e 

condições estabelecidas neste TR. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

11.1 Obrigações da CONTRATADA: 

11.1.1 Fornecer o objeto contratual de acordo com as especificações e exigências constantes de 

sua proposta, do edital do processo licitatório e do contrato, sendo vedada a subcontratação total 

ou parcial do objeto desta licitação; 

11.1.2 Cumprir rigorosamente os prazos e condições estabelecidos neste termo, sujeitando-se às 

sanções estabelecidas na Lei Federal no 8.666/93 e na Lei 10.520/2002; 
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11.1.3 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

11.1.4 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução contratual. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos 

encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade 

por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do 

cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA; 

11.1.5 Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como os 

relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros; 

11.1.6 Fornecer sistema que viabilize o gerenciamento de informações da frota para cada um 

dos setores/lotações dos veículos relacionados no ANEXO I; 

11.1.7 Efetuar o pagamento ao credenciado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após 

o encerramento do prazo previsto no item 12.1, condicionado ao recebimento efetivo do valor 

devido pela Contratante; 

11.1.8 Orientar a sua rede credenciada quanto aos critérios de definição dos preços estabelecidos 

neste termo de referência;  

11.1.9 Fiscalizar os serviços prestados pelos prestadores credenciados, com o objetivo de 

garantir um nível satisfatório de qualidade, compreendendo a disponibilização de equipamentos, 

de horários de funcionamento, de presteza no atendimento; 

11.1.10 Fornecer a manutenção dos softwares e hardwares, quando for o caso, e realizar 

treinamento operacional dos gestores e usuários do sistema informatizado e integrado para 

gestão de frota dos veículos, sem qualquer ônus para o órgão contratante; 

11.1.11 Prover suporte técnico e capacitação permanente para os gestores e condutores da 

CONTRATANTE, durante e após a implantação do sistema; 

11.1.12 Encaminhar, via internet, as notas fiscais mensais, acompanhadas das devidas certidões 

de regularidade fiscal, discriminando os valores relativos ao fornecimento de combustível e óleo 

lubrificante, bem como o percentual de desconto; 

11.1.12.1 Para fins de faturamento e cobrança, a Contratada deve considerar apenas os 

fornecimentos executados sobre os quais foram geradas as Notas Fiscais ao Consumidor 

Eletrônicas (NFC-e); 

11.1.13 Encaminhar, juntamente com as notas fiscais/faturas, declaração, a partir do segundo 

mês de vigência do contrato, de que efetuou o pagamento às suas empresas credenciadas dos 

serviços e produtos consumidos pela Secretaria Municipal de Educação no mês anterior e, assim, 

sucessivamente; 

11.1.14 Disponibilizar relatório auxiliar em planilha eletrônica editável (.xls, .ods, etc.) e pdf, 

contendo todas as transações consideradas para uma determinada Nota Fiscal, identificando, 

inclusive: 
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11.1.14.1 A placa do veículo, lotação, nome do condutor, tipo de combustível, data, 

hora, nome do estabelecimento, município do abastecimento, quantidade de litros, valor 

e número do DANFE correspondente a cada transação. 

11.1.15 Manter todas as condições estabelecidas neste instrumento, caso ocorra, durante a 

vigência do contrato, alteração na quantidade de veículos por aquisição, alienação e/ou 

diversificação da frota; 

11.1.16 Levar, imediatamente, ao conhecimento do CONTRATANTE qualquer irregularidade 

constatada durante o fornecimento dos produtos ou prestação dos serviços; 

11.1.17 Garantir os produtos fornecidos e serviços executados pela sua rede credenciada, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

11.1.17.1 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; 

11.1.18 Atualizar, mensalmente, a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, 

encaminhando correspondência dirigida à Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de 

Educação; 

11.1.19 Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local visível, a identificação 

visual de sua adesão ao sistema objeto deste Contrato; 

11.1.20 Manter ativa e em funcionamento durante toda a vigência do contrato, para o caso de 

atividades de abastecimento, rede credenciada respeitando as quantidades mínimas de 

estabelecimentos por município previstas; 

11.1.21 Acompanhar e alertar os estabelecimentos pertencentes à rede credenciada acerca do 

fiel cumprimento da legislação tributária vigente, fornecendo ao órgão fazendário competente 

subsídios para fiscalização, em caso de registro de irregularidades; 

11.1.22 Designar oficialmente, prepostos aceitos pela Administração, durante o período de 

vigência do contrato, para representá-la administrativamente nas dependências da 

CONTRATANTE, sempre que for necessário e/ou solicitado pela mesma, para tratar de todos 

os assuntos relacionados ao contrato. 

11.1.23 Guardar sigilo sobre informações da CONTRATANTE, excluindo-se aquelas que são 

obrigatórias, à luz da Lei da Transparência, constante do seu banco de dados, devendo mantê-

las arquivadas e disponíveis a CONTRATANTE, após a extinção do contrato, por no mínimo 5 

(cinco) anos, de acordo com o TERMO DE SIGILO DAS INFORMAÇÕES (Anexo II). 

11.2. Obrigações do CONTRATANTE: 
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11.2.1 Receber o objeto, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto fornecido pela 

CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas neste termo, emitindo atesto 

de recebimento na nota fiscal eletrônica; 

11.2.2 Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados neste termo, comunicando à 

CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los; 

11.2.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, 

inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as 

ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 

11.2.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

11.2.5 Publicar o extrato deste contrato no seu Diário Eletrônico. 

12. DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

12.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias úteis, do mês subsequente à prestação de 

serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, no endereço da CONTRATANTE, após 

devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato – Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de 

Educação do Paulista/PE, vinculados todavia, à juntada simultânea dos seguintes documentos: 

12.2 A realização do pagamento está condicionada a apresentação das seguintes certidões/documentos, 

quando pessoa jurídica: Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e 

FGTS. 

12.3 Para fins de faturamento e cobrança, a Contratada deve considerar apenas os fornecimentos 

executados sobre os quais foram geradas as Notas Fiscais ao Consumidor Eletrônicas (NFC-e) com o 

registro do número do respectivo DANFE no sistema. 

12.4 A Gerência Administrativa do CONTRATANTE terá 15 (quinze) dias, a partir do recebimento 

da documentação comprobatória da despesa (nota fiscal, fatura, recibo, entre outros), para atesto e 

encaminhamento ao Departamento de Contabilidade e Finanças do CONTRATANTE, visando ao 

registro contábil da liquidação. O prazo mencionado será suspenso, até que: 

a) seja efetuada a entrega, por parte do contratado, de toda documentação exigida pelas normas 

em vigor; 

b) sejam sanadas as pendências relativas à entrega do serviço contratado 

12.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação ou qualquer outra condição não satisfeita em relação à 

prestação dos serviços, sem que isto implique em alteração de preço ou indenização por atraso de 

pagamento. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a correção monetária. 

12.6 O Departamento de Contabilidade e Finanças do CONTRATANTE terá 15 (quinze) dias, a partir 

do recebimento da documentação mencionada no item 12.4, para realizar a liquidação e pagamento, 

desde que não existam pendências com relação à documentação apresentada. Ultrapassado este prazo, 

o pagamento da respectiva despesa passará a ter prioridade sobre todas as demais. 
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12.7 O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os 

tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da 

despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente. 

12.8 As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e o pagamento 

sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA, devidamente identificada pelo número 

de inscrição no CNPJ ou CPF constante do contrato. 

12.9 A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e 

número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária, carimbada e assinada pelo 

Fiscal do Contrato, atestando o recebimento; 

12.10 A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

12.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva do 

Contratante, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelos órgãos entre o prazo 

referido no item 1 e o correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP  

Onde:  

Sigla Significado / Descrição  

 

EM - Encargos Moratórios.  

N - Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.  

VP - Valor da parcela a ser paga.  

I - Índice de atualização financeira, assim apurado:  

I = (TX/100)  

365  

TX = Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA  

12.11.1 A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês 

seguinte ao da ocorrência. 

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

13.1 O contrato oriundo dessa licitação terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, observando-se os créditos orçamentários, podendo ser prorrogado, por interesse das partes 

e havendo disponibilidade orçamentária, em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, 

da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

14. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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14.1 A fiscalização do CONTRATO será exercida por servidor da Secretaria de Educação, 

devidamente designado, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando 

ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações); 

14.2 - Ao Fiscal do contrato compete, entre outras atribuições: 

a) Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 

providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo 

correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências; 

b) Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 

c) Encaminhar ao SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem 

como os referentes a pagamento; 

d) Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações contratuais assumidas e pela 

qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO; 

e) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e 

arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 

f) Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de 

novos valores ou anulações parciais; 

g) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor 

do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou 

defeitos observados; 

14.3 O servidor designado Fiscal de Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para que 

possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada: 

a) termo contratual; 

b) todos os aditivos, se existentes; 

c) edital da licitação; 

d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência; 

e) proposta da Contratada; 

f) relação de faturas recebidas e pagas; 

g) toda correspondência com a Contratada. 

14.4 - O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência contratual deverá 

consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) responsável pela demanda da contratação, 

sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a 

permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse 

na prorrogação da vigência contratual; 
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14.5 – A ação de Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 

15. DA GESTÃO DO CONTRATO 

15.1 - A gestão do CONTRATO será exercida servidor da Secretaria de Educação devidamente 

designado, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de 

tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações); 

15.2  Ao Gestor compete, entre outras atribuições: 

a) Zelar pela observância dos termos constantes do edital, projeto básico ou equivalente, bem 

como dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais aditamentos, de 

modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelas partes; 

b) Coordenar a atividade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as informações que entender 

necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar conhecimento; 

c) Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, 

inclusive o controle do saldo contratual; 

d) Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato; 

e) Comunicar e justificar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de: 

f) Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos da Contratada 

referentes a reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros; 

g) Notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, 

para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema; 

h) Submeter os casos de inadimplementos contratuais à unidade de acompanhamento, mediante 

comunicação de ocorrência, sempre que, depois de notificada, a Contratada não apresentar 

solução satisfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a 

consecução do objeto da contratação; 

16.  DAS PENALIDADES 

16.1. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no Art. 156 da Lei 

14.133/2021, as seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa; 

III - Impedimento de licitar e contratar; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados: 
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I - A natureza e a gravidade da infração cometida; 

II - As peculiaridades do caso concreto; 

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

§ 2º A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração 

administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 Lei 14.133/2021, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 

§ 3º A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, 

não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do 

valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por 

qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 Lei 14.133/2021. 

§ 4º A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 Lei 14.133/2021, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

§ 5º A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 Lei 14.133/2021, bem 

como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido 

artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, 

e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e 

observará as seguintes regras: 

I - Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de 

Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou 

fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade; 

II - Quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e 

pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva 

de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, 

na forma de regulamento. 

§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste artigo. 

§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
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§ 9º A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o proponente vencedor 

do certame licitatório, a quem foi adjudicado o contrato; o termo FISCALIZAÇÃO corresponde à 

equipe que representa a CONTRATANTE perante a CONTRATADA e a quem este último dever-se-

á reportar. 

17.2 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos documentos ora fornecidos deverão 

ser, antecipadamente, objeto de impugnação, e não poderão constituir pretexto para a CONTRATADA 

pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á a 

CONTRATADA como especializado nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter 

computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso 

omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as 

instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos. 

17.3 Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer 

rigorosamente: 

a) Às normas e especificações constantes deste Edital; 

b) Às normas da ABNT; 

c) Às disposições legais do Estado de Pernambuco; 

d) Aos regulamentos das empresas concessionárias; 

e) Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

f) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

g) Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

17.4 Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização expressa 

da  FISCALIZAÇÃO. 

18. DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

18.1 - O estudo técnico preliminar faz parte integrante deste Termo de Referência no seu Anexo. 

19. DO FORUM 

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Paulista/PE para discussões de litígios decorrentes do objeto 

desta contratação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

20. RELAÇÃO DE ANEXOS 
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Anexo I – Relação dos veículos vinculados a Secretaria de Educação 

Anexo II – Estudo Técnico Preliminar 

 

Paulista, 13 de março de 2023. 

 

Luiz Henrique Pereira da Silva 

Gerente Administrativo 

Matrícula 44357 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

     CONSUMO KM/LITRO 
MÉDIA 

(DISTÂNCIA) 

CONSUMO MÉDIO 

DIÁRIO (LITROS) 

CONSUMO MÉDIO 

MENSAL (litros) 

CONSUMO MÉDIO ANUAL 

(litros) 
 

PLACA VEÍCULO MOTOR 
TIPO  

COMBUST. 

CAPAC. DO 

TANQUE 

 (litros) 

(G) (A) (D) 
DIÁRIA 

(km) 

SEMANAL 

(km) 
GASOL ETAN DIESEL GASOL ETAN DIESEL. GASOL ETAN DIESEL, 

SITUAÇÃO 

DA FROTA 

RMU1D98 FIAT TORO 1.8 FLEX 60 8,3 5,8   50 250 6,02 8,62   132,53 189,66   1590,36 2275,86   LOCADO 

QQW1J06 VW GOL 1.6 FLEX 55 11,1 7,7   110 550 9,91 14,29   218,02 314,29   2616,22 3771,43   LOCADO 

QPZ0C26 FIAT STRADA 1.4 FLEX 58 10,3 7   110 550 10,68 15,71   234,95 345,71   2819,42 4148,57   LOCADO 

RFU7A35 FIAT UNO 1.0 FLEX 48 15,1 10,4   90 450 5,96 8,65   131,13 190,38   1573,51 2284,62   LOCADO 

EPA0J98 FIAT DUCATO 2.3 DIESEL 90     8,7 70 350     8,05     177,01     2124,14 LOCADO 

RFO3F13 VW GOL 1.6 FLEX 55 11,1 7,7   90 450 8,11 11,69   178,38 257,14   2140,54 3085,71   LOCADO 

QYK1A23 KIA BONGO 2.5 DIESEL 60     8,7 85 425     9,77     214,94     2579,31 LOCADO 

RFN2J86 FIAT UNO 1.0 FLEX 48 15,1 10,4   80 400 5,30 7,69   116,56 169,23   1398,68 2030,77   LOCADO 

RMH3I90 FIAT UNO 1.0 FLEX 48 15,1 10,4   80 400 5,30 7,69   116,56 169,23   1398,68 2030,77   LOCADO 

QWX6B38 FIAT UNO 1.0 FLEX 48 15,1 10,4   80 400 5,30 7,69   116,56 169,23   1398,68 2030,77   LOCADO 

QQV6E66 FIAT STRADA 1.4 FLEX 58 10,3 7   110 550 10,68 15,71   234,95 345,71   2819,42 4148,57   LOCADO 

PEL5172 ÔNIBUS 4.8 DIESEL 120     8,0 80 400     10,00     220,00     2640,00 

CEDIDO 

PELO 

GOV.PE 

PGL4708 MICROÔNIBUS 3.7 DIESEL 150     8,0 80 400     10,00     220,00     2640,00 
FROTA 

PRÓPRIA 

KKP2890 CAMINHÃO 3.0 DIESEL 150     5,4 100 500     18,52     407,41     4888,89 
FROTA 

PRÓPRIA 

PGL4718 ÔNIBUS 4.8 DIESEL 120     8,0 80 400     10,00     220,00     2640,00 
FROTA 

PRÓPRIA 

KKU8077 CAMINHÃO 3.0 DIESEL 150     5,4 100 500     18,52     407,41     4888,89 
FROTA 

PRÓPRIA 

TOTAIS 1479,62 2150,59 1866,77 17755,49 25807,07 2150,59  

 


