
 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 008/2019 

 
 

CRECI 21ª REGIÃO – PB 
 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2019 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO” 
 
 O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região – PB, através da 
Comissão Permanente de Licitação, comunica que, de acordo com o que dispõe a Lei nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores, fará realizar abertura de procedimento licitatório na 
modalidade “TOMADA DE PREÇO”, tipo MENOR PREÇO, conforme especificações e condições 
estabelecidas neste edital. 
 
1. DADOS PRELIMINARES:  
 

O CRECI – 21ª Região-PB receberá as propostas, conforme a seguir: 
 
ABERTURA: 
Data: 13 de Dezembro de 2019 (sexta-feira) 
Horário local: 09h30  
 
LOCAL: 
Sede do CRECI/PB localizada na Avenida Almirante Barroso, 918, Térreo - Sala de 

Reunião “Corretor de Imóveis Jorge Varietê”, Centro, João Pessoa-PB, CEP: 58013-120. 
 

2. OBJETO: 
 
2.1 Contratações de empresa especializada no fornecimento de vale combustível em forma de 
cartão magnético e/ou cartão eletrônico (com chip) para gerenciamento e abastecimento de 
combustível (Gasolina e Diesel), em rede credenciada de postos de combustíveis, 
contemplando ainda a implantação e operação de sistema integrado para 07 (sete) veículos 
desta Autarquia, assim como os veículos cedidos e/ou locados, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital, que será regido pela Lei n. 8.666/1993, 
com suas alterações, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não 
citadas expressamente, e demais exigências deste Edital.  
 
3. FONTES DOS RECURSOS/ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ SUPORTE LEGAL 
 

3.1 As despesas decorrentes com a execução das obrigações derivadas desta licitação 
onerarão os recursos da dotação orçamentária própria do CONSELHO REGIONAL DE 
CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DA PARAÍBA e específica no orçamento para o corrente 
exercício financeiro, assim discriminada: 

3.1.1. Rubrica Orçamentária: 6.3.1.3.01.01.020 – Combustíveis e Lubrificantes; 



 

3.2. O valor total anual estimado para contratação do objeto deste Edital será de R$ 
100.368,00 (cem mil, trezentos e sessenta e oito reais); 

3.3 Os valores informados acima são estimativos, servirão tão somente como 
subsídio aos licitantes para formulação das propostas, não constituindo qualquer compromisso 
futuro, pois o fornecimento do Vale combustível acontecerá de acordo com as necessidades 
do CRECI-PB. 

3.4 O presente certame reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
3.5 Esta licitação foi regularmente autorizada conforme consta do processo 

administrativo de nº 008/2019. 
 

4. TIPO DE PROCEDIMENTO E CONTRATAÇÃO 
 
O presente procedimento licitatório obedecerá ao tipo “MENOR PREÇO”, conforme 

disposições do art. 45, § 1º, inciso I da Lei nº 8.666/93. 
 
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
 
5.1 PARTICIPAÇÃO 

 
5.1.1 Poderá participar deste certame toda e qualquer empresa individual ou 

sociedade regularmente estabelecida no país, que seja especializada no ramo do objeto da 
licitação, e que satisfaça a todas as exigências do presente edital, especificações e normas, de 
acordo com os anexos relacionados, partes integrantes deste edital. 

5.1.2 Será vedada a participação das empresas: 
5.1.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
5.1.2.2. Sob processo de falência ou recuperação judicial; 
5.1.2.3. Impedidas de licitar e contratar com o CRECI/PB; 
5.1.2.4. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93; 
5.1.2.5 Reunidas em consórcio; 
5.1.3 As empresas participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos da 

licitação, notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, e não podem invocar 
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da proposta e do 
integral cumprimento do contrato. 

5.1.4 Somente poderão participar da licitação as empresas que atenderem as 
exigências deste instrumento. 
 
5.2 DA REPRESENTAÇÃO 
 

5.2.1 A representação por mandatário, perante ao Presidente da CPL, deve ser feita 
mediante procuração pública ou particular, para fins de licitação, original ou em cópia 
autenticada, devidamente reconhecida em cartório, a qual será apresentada acompanhada de 
um documento de identificação. A procuração original ou cópia autenticada não será 
devolvida. 

5.2.2 Caso seja sócio ou titular da empresa, o licitante deverá apresentar o 
documento que comprove a sua competência de representar a mesma, em fotocópia 
autenticada, que não será devolvida. 

5.2.3 A identificação do representante será feita no momento da entrega dos 
envelopes de habilitação e proposta de preços, bem como no início de cada sessão pública. 



 

5.2.4 Na hipótese da firma participante enviar portador não qualificado para 
representá-la, não será, por isso, inabilitada para participar da licitação, mas não poderá o 
simples portador se manifestar em nome da firma durante as sessões. O portador sem 
poderes de representação não poderá se qualificar como legítimo defensor dos interesses da 
proponente; não terá o direito de assinar as atas das sessões, nem solicitar que se consignem 
observações que eventualmente julgue necessárias. 

5.2.5 Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos 
da Lei Complementar n.º 123/2006, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos 
arts. 42 a 45 da referida Lei, é necessário, no ato da apresentação dos documentos de 
Habilitação, a apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º 
da IN 103/2007 do DNRC – Departamento Nacional de Registro no Comércio; 

5.2.6 Caso o proponente enquadrado na condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte não apresente a certidão, na forma do item anterior, este poderá participar do 
procedimento licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos benefícios previstos nos arts. 
42 a 45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

5.2.7 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração para tal, pode representar 
mais de uma empresa junto ao certame promovido pelo CRECI/PB, sob pena de indeferimento 
da Habilitação para ambas. 
 
6. DO CADASTRAMENTO, DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 
PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
6.1. DOS CADASTRADOS 
 
6.1.1 Poderão participar da licitação as pessoas jurídicas com atividades específicas no ramo 
pertinente ao objeto desta tomada de preços, inscritas no Registro de Fornecedores mantido 
pelo CRECI-PB, mediante a entrega da cópia autenticada do citado registro.  
6.1.2 O certificado de inscrição no Registro de Fornecedores poderá ser apresentado em 
substituição aos documentos previstos nos artigos 28, 29 e 31, da Lei nº 8.666/93.  
6.1.3  Os cadastrados deverão, ainda, apresentar a declaração constante no Anexo II deste 
Edital. 
 
6.2.  DOS NÃO CADASTRADOS 
 
6.2.1 Será permitida a participação de licitantes não cadastrados, desde que atendam a todas 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observado o disposto no § 9º, do art. 22, da Lei n.º 8.666/93.  
6.2.2 A habilitação do licitante não cadastrado não implicará em seu cadastramento no 
Registro Central de Fornecedores, o qual se subordina a análise por parte do órgão central em 
processo específico e segundo as normas vigentes.  
6.2.3 Os licitantes não cadastrados deverão apresentar os documentos de habilitação exigidos 
neste Edital. 
 
6.3. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS 

 
 



 

6.3.1 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 
em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do 
nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 – CRECI/PB  
PROCESSO Nº008/2019 
 
ENVELOPE “B” - PROPOSTAS COMERCIAIS 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 – CRECI/PB  
PROCESSO Nº008/2019 

 
6.3.2 É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA 
COMERCIAL. 
6.3.3 Os Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais deverão ser apresentados por 
preposto da LICITANTE com poderes de representação legal, através de procuração pública ou 
particular com firma reconhecida. A não apresentação não implicará em inabilitação, no 
entanto, o representante não poderá pronunciar-se em nome da LICITANTE, salvo se estiver 
sendo representada por um de seus dirigentes, que comprove tal condição através de 
documento legal. 
6.3.4 Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas 
Comerciais de mais de uma LICITANTE, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de 
procuração, poderá representar mais de uma LICITANTE junto ao Presidente da CPL, sob pena 
de exclusão sumária das LICITANTES representadas. 
6.3.5 Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se 
da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos 
documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o 
Contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação. 
 
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A”. 
 

7.1 Quanto à habilitação jurídica: 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato social, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, com as devidas alterações, conforme 
determina o Art. 2031 do Código Civil Brasileiro (Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002); 

 
7.2 Quanto à regularidade fiscal: 
a) Prova de Inscrição no Certificado Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Certificado de Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS; 
c) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da 

União, expedida pela Receita Federal; 
d) Certidão Negativa de Débito Estadual e Municipal da sede da empresa licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
7.3 Quanto à regularidade econômico-financeira, a licitante deverá apresentar: 



 

a) Certidão negativa de falência e concordata/recuperação judicial ou extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 
7.4 Quanto à qualificação técnica, deverá a licitante apresentar: 
a) Comprovação da capacidade técnica da empresa licitante para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto 
desta licitação, a ser feita por intermédio de Atestado(s) ou Certidões fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado; 

 
7.5 Os documentos necessários à habilitação poderão ser requeridos os originais 

para mera conferência. Contudo, os documentos que contiverem assinaturas, no caso de 
cópias, deverão ser autenticadas em Cartório. Aludida documentação, caso aberto o envelope 
e examinado pelo Presidente da CPL, fará parte dos autos e não será devolvida; 

7.6 Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou 
seja, se da matriz, todos deverão ser da matriz, se de alguma filial, todos deverão ser da 
mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e filiais. Caso a 
empresa seja vencedora, o Contrato será celebrado com a sede que apresentou a 
documentação; 

7.7 O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste tópico do Edital 
implicará na inabilitação do licitante. 

7.8 Caso a licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, esta deverá 
apresentar certidão emitida pela junta comercial, comprovando tal situação as empresas 
enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno 
porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar 
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não 
enquadradas neste regime. 
 
8. ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO 
 

8.1 Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, a 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

8.2 Microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

8.4 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8.5 Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências deste edital 
referente à fase de habilitação, bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu 
conteúdo e forma, e ainda, serão inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que não 



 

apresentarem a regularização da documentação de Regularidade Fiscal no prazo definido no 
subitem 8.3. 

 
9. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
 

9.1 A proposta de preço deverá ser entregue ao Presidente da CPL, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em envelope "B" lacrado e indevassável, contendo em seu frontispício 
os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇO 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 
PROPONENTE: 
 
9.2 A proposta deverá ser entregue em via original – qualquer cópia apresentada não 

será acolhida pelo Presidente da CPL. O preenchimento da proposta deverá ser datilografado 
(digitado ou impresso por processo mecânico ou eletrônico). A firma deverá apresentar sua 
proposta em papel timbrado ou com algum carimbo que a identifique, com as seguintes 
previsões: 

a) Razão Social, CNPJ e endereço completo da sede da proponente; 
b) Descrição do objeto; 
c) Data e assinatura do representante legal; 
d) A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

 
10. DO PROCEDIMENTO 
 

10.1. A presente licitação, seu processamento e todos os atos e termos dela 
decorrentes reger-se-á pela Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

10.2. Compete exclusivamente ao Presidente da CPL avaliar o mérito dos 
documentos e informações prestadas, bem como julgar a exequibilidade das propostas 
apresentadas. 

10.3. O Presidente da CPL receberá, na data e horário indicados neste Edital e na 
presença dos proponentes e demais assistentes que compareceram à reunião, os envelopes 
"A" e "B" devidamente lacrados, contendo os documentos de habilitação e de proposta de 
preço, respectivamente.  

10.4. Abertos na referida sessão os envelopes “A” alusivos aos documentos de 
habilitação, o Presidente da CPL auxiliado pelos seus membros procederá à numeração e 
rubrica de cada lote de documentos, folha por folha. Em seguida, a documentação será 
rubricada pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes presentes. 

10.5. O Presidente da CPL poderá, a seu exclusivo critério, apreciar imediatamente os 
documentos apresentados e proclamar o rol das firmas habilitadas, ou marcar nova reunião 
para divulgação do resultado da fase de habilitação, ficando cientificados os interessados. 

10.6. Os licitantes que não atenderem integralmente a todas as exigências de 
habilitação serão INABILITADOS. 

10.7. O Presidente da CPL manterá em seu poder as propostas dos licitantes 
inabilitados, com os envelopes devidamente lacrados e rubricados até o término do período 
recursal de que trata a legislação pertinente em vigor, art.109 da Lei nº 8.666/93. 



 

10.8. Concluída a fase de habilitação, o Presidente da CPL procederá na sessão, caso 
haja desistência de recursos, ou em sessão previamente marcada cientificada os licitantes 
habilitados, a abertura das propostas de preços (envelope “B”). 

10.9. O Presidente da CPL procederá à numeração e rubrica de cada lote de folhas. 
Os demais membros da Comissão e os licitantes presentes rubricarão todas as folhas das 
propostas apresentadas; 

10.10. O Presidente da CPL poderá resolver, com os demais membros, pela 
verificação imediata das propostas com valor de desconto da prestação de serviços; nesta 
hipótese, o Presidente da CPL adotará o seguinte procedimento: verificará a conformidade das 
propostas com as exigências do Edital, desclassificará as propostas em desacordo com as 
referidas exigências e divulgará o resultado da classificação. 

10.11. Caso o Presidente da CPL não considere oportuno o exame imediato das 
propostas de valor de desconto de serviços, marcará nova data para reunião na qual será 
divulgado o resultado da fase de classificação das propostas. 

10.12. Na data da divulgação das firmas classificadas no certame, o Presidente da CPL 
lembrará o prazo para recebimento de recursos definido no art. 109 da Lei n.° 8.666/93, caso 
não haja imediata e expressa desistência dos mesmos. 

10.13. Serão desclassificadas pelo Presidente da CPL as propostas que estiverem em 
desacordo com as exigências deste Edital. 

10.14. Não serão consideradas as propostas com preços excessivos ou inexequíveis. 
10.15. Das propostas classificadas, serão consideradas vencedoras, para efeito de 

julgamento, aquelas que apresentarem o maior desconto para o fornecimento dos serviços, 
nos termos do item 2 deste Edital. 

10.16. Verificada a igualdade no valor proposto, e obedecido o disposto no § 2.º do 
artigo 3.º da Lei n.º 8.666/93, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato 
público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

10.17. Em casos de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, serão 
levados em conta os últimos. 

10.18. O Presidente da CPL reserva-se o direito de ratificar a veracidade das 
informações prestadas pelos licitantes, podendo em qualquer fase da licitação promover 
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório. 
Poderá ser solicitado pelo Presidente da CPL esclarecimentos acerca do(s) produto(s) 
proposto(s), os quais deverão ser prontamente atendidos pelos licitantes num prazo máximo 
de dois dias úteis da formalização do pedido, sob pena de desclassificação em referido(s) 
item(ns). 

 
11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

11.1. AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A” 
 
11.1.1. A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação 

apresentados, observadas as exigências pertinentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, 
Qualificação Técnica e Qualificação Econômica e Financeira. 

11.1.2. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos 
documentos exigidos no ENVELOPE A, ou apresentá-los em desacordo com as exigências do 
presente Edital e ainda, serão inabilitadas, de forma superveniente, as empresas beneficiadas 
pela Lei 123/06 que não normalizarem a documentação de Regularidade Fiscal no prazo 
definido no subitem 8.3. 



 

 
11.2. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS – ENVELOPE “B” 
 
11.2.1. Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que apresentarem: 
a) Condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as exigências 

deste Edital; 
b) Proposta em função da oferta de outro competidor na licitação; 
c) Preço unitário simbólico ou irrisório, havido assim como aquele incompatível com 

os preços praticados no mercado, conforme a Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
d) Preço excessivo, assim entendido como aquele superior ao orçado, na forma 

prevista no projeto básico; 
e) Preços globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitações; 
f) Propostas que não atendam ao anexo I deste Edital. 
 
11.2.2. Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, 

eventualmente configurados nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serão devidamente 
corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da 
proposta. 

11.2.3. Será considerada vencedora a proposta que ofertar a MENOR PREÇO 
GLOBAL; 

11.2.4. Caso as propostas classificadas em 1º (primeiro) lugar não seja empresa 
beneficiada pela lei 123/06, o Presidente da CPL procederá de acordo com os subitens a 
seguir: 

 
11.2.4.1 Fica assegurado, como critério de desempate, o exercício do direito de 

preferência para as ME ou EPP, devendo a licitante estar presente à sessão pública de 
divulgação da análise das propostas de preços; 

11.2.4.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada, depois de ordenadas as propostas de 
preços em ordem crescente dos preços ofertados. 

11.2.4.3 Para efeito do disposto no subitem 11.2.4.1, ocorrendo empate, o 
Presidente da CPL procederá da seguinte forma:  

a) As empresas beneficiadas pela Lei 123/06 que obtiver a melhor classificação 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora no certame, 
situação em que será classificada em primeiro lugar e, consequentemente, declarada 
vencedora do certame. 

b) Não ocorrendo a contratação das empresas albergadas pela Lei 123/06, na forma 
da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 11.2.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

11.2.4.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.2.4.2, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada em ata. 
 

11.2.5 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem acima, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 



 

11.2.6 Ocorrendo a situação prevista no subitem 11.2.4.4 A microempresa ou 
empresa de pequeno porte que obtiver a melhor classificação será convocada para apresentar 
nova proposta de preços após a solicitação do Presidente da CPL. Todos os atos deverão 
constar da ata dos trabalhos. 

11.2.7 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administração poderá, a seu 
critério, conceder às licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de novas 
propostas, nos termos do disposto no parágrafo 3º do inciso II do artigo 48 da Lei Federal n.º 
8.666/93. 

11.2.8 O Presidente da CPL julgará e procederá à classificação por ordem crescente 
de preços ofertados, e decidida a classificação, declarará vencedora do certame a empresa 
cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, fazendo a comunicação nos termos da 
lei. 

11.2.9 Procedida a classificação e o julgamento da licitação, nos termos dos critérios 
de avaliação desta licitação, e finda a fase recursal, o processo será encaminhado ao Senhor 
Presidente do CRECI/PB para, a seu critério, proceder a homologação do certame e a 
adjudicação de seu objeto à empresa vencedora, que será convocada para a celebração do 
ajuste. 
 
12. RECURSOS: 

 
12.1 Os recursos eventualmente interpostos dos atos praticados pela Administração 

serão processados de acordo com o artigo 109 e parágrafos da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
deverão ser protocolados no prazo legal, no endereço do preâmbulo do edital, nos dias úteis, 
no horário das 08 h às 12 h e das 14h às 18h. 

 
13. PUBLICIDADE: 

 
13.1 A intimação dos atos relativos ao procedimento licitatório será feita por 

publicação no Diário Oficial do Estado e da União, salvo se os interessados deles tiverem 
tomado ciência diretamente nos termos do disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
14. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO: 

 
14.1 As obrigações decorrentes desta licitação consubstanciar-se-ão no Termo de 

Contrato, cuja minuta consta no Anexo IV deste instrumento, cujo ônus será da seguinte 
dotação orçamentária:  

 6.3.1.3.01.01.021 – Combustíveis e Lubrificantes. 
14.2 O prazo para a assinatura do contrato é de 07 (sete) dias corridos, contados da 

convocação pelo CRECI/PB, da empresa vencedora do certame sob pena de decair do direito à 
contratação e ainda das sanções descritas no Item 15 desta licitação. 

14.3 A empresa vencedora deverá nesta oportunidade: 
 

14.3.1  APRESENTAR: 
14.3.1.1 Certidão Negativa de Débito – CND para com a Fazenda Federal, Estadual, 

Municipal e Trabalhistas, caso as que constem em sua Habilitação estejam vencidas; 
14.3.1.2 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, caso a que conste em sua Habilitação esteja vencida; 



 

14.3.1.3 Os documentos mencionados nesta cláusula deverão ser apresentados em 
cópias autenticadas ou no original, com prazo de validade em vigor na data de apresentação, e 
serão retidos para juntada ao processo administrativo pertinente à contratação; serão 
conferidos pela unidade contratante, na internet, aqueles que contenham recomendação 
neste sentido. 

14.3.2Termo do Contrato deverá ser assinado pelo representante legal: diretor, sócio 
da pessoa jurídica ou procurador, acompanhado, respectivamente, do contrato social ou da 
procuração e da cédula de identidade. 

14.3.3 O prazo de assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, e dentro 
de 02 (dois) dias corridos, caso solicitado por escrito durante seu transcurso e se ocorrer 
motivo justificado e aceito pela Administração. 

14.3.4 Se ocorrer recusa da adjudicatária em formalizar o ajuste no prazo 
estabelecido, é facultado à Administração, sem embargo da aplicação das penalidades 
previstas em lei, convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, 
para, querendo, fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada. 

 
15. PENALIDADES: 
 

15.1 A não assinatura do Contrato no prazo estabelecido no subitem 14.2 ou a 
desistência de proposta após a sua abertura por motivo injustificado e não aceito pelo 
Presidente da CPL, ensejará: 

a) cobrança pelo CRECI/PB, por via administrativa ou judicial, de multa equivalente a 
30% (trinta por cento) do valor total da proposta; 

b) suspensão temporária do direito de licitar com o CRECI/PB, bem como o 
impedimento de com ele contratar pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
15.2 Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações 

assumidas ou de descumprimento de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, 
segundo a gravidade da falta cometida, as penalidades estabelecidas na Minuta do Contrato – 
Anexo IV. 

 
16. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
16.1 Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta implica a 

aceitação de todas as condições desta licitação e de seus anexos. 
16.2 Regem a licitação, o ajuste dela decorrente e às alterações da Lei Federal n.º 

8.666/93, demais normas complementares e disposições desta licitação, aplicáveis, inclusive, à 
execução do contrato e especialmente aos casos omissos. 

16.3 Ressalvam-se as possibilidades de alteração das condições contratuais por causa 
da superveniência de normas federais que disciplinam a matéria. 

16.4 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento das cláusulas 
integrantes deste instrumento poderá ser entendida como aceitação, como novação ou como 
precedente. 

16.5 Observar-se-ão as cláusulas afetas à contratação descritas na Minuta de 
Contrato– Anexo IV deste edital. 

16.6 A contratada se obriga a manter todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação durante a vigência do contrato. 



 

16.7 O CRECI/PB se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, 
motivadamente, adiar ou revogar a licitação, sem que isso represente motivo para que as 
empresas licitantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 

16.8 As proponentes assumem todos os custos de preparação e de apresentação das 
propostas e o CRECI/PB não será, em nenhum caso, responsável pelos custos, 
independentemente da condição ou do resultado do processo licitatório. 

16.9 As proponentes são responsáveis pela veracidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação/contratação. 

16.10 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente 
impeditivo da realização do certame na data aprazada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos, 
desde que não haja comunicação do Presidente da CPL em contrário. 

16.11 Consoante o §3º do artigo 43, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultada ao 
Presidente da CPL, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo. 

16.12 Os casos omissos, as dúvidas surgidas e quaisquer questões decorrentes desta 
licitação serão resolvidos pelo Presidente da CPL. 

16.13 A licitação será processada e julgada pelo Presidente da CPL, instituída e 
designada pelo Sr. Presidente do CRECI/PB, integrante do processo administrativo relativo a 
esta licitação. 

16.14 Elege-se o foro da Seção Judiciária da Paraíba – Justiça Federal de Primeira 
Instância, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes desta licitação e do ajuste dela 
decorrente. 

 
17. ANEXOS: 

 
Constituem anexos deste instrumento e o integram:  
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II - Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no 7.º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal; 
Anexo III – Modelo de Proposta; 
Anexo IV – Minuta do Contrato. 
 
 
 

João Pessoa – PB, 29 de Novembro de 2019. 
 
 
 

 
 

RÔMULO SOARES DE LIMA 
Presidente – CRECI/PB 

 
 
 

 
 



 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: 
 

Contratações de empresa especializada no fornecimento de vale combustível em 
forma de cartão magnético e/ou cartão eletrônico (com chip) para gerenciamento e 
abastecimento de combustível (Gasolina Comum e Diesel), em rede credenciada de postos de 
combustíveis, contemplando ainda a implantação e operação de sistema integrado para 07 
(sete) veículos desta Autarquia, assim como os veículos cedidos e/ou locados, conforme 
especificações constantes neste Termo de Referência – Anexo I do edital.  
 
2. JUSTIFICATIVA 

 
2.1. A contratação justifica-se em virtude da necessidade de suprir os veículos componentes da 
frota do CRECI-PB das condições necessárias ao desempenho das funções atribuídas. A 
disponibilidade de uma rede de postos credenciados que atendam em todas as localidades 
mencionadas neste Termo de Referência é imprescindível ao atendimento destas atribuições, 
assegurando o deslocamento dos veículos em todas as regiões do Estado da Paraíba. 
2.2. A decisão na escolha por este modelo de contratação – empresa administradora e 
gerenciadora para gestão de frota – considera as vantagens decorrentes da melhor gestão e 
controle das despesas com a frota de veículos, gerando expectativas de redução de custos que 
envolvam abastecimento de veículos e monitoramento da frota, por meio de relatórios 
gerenciais e da possibilidade de definir parâmetros de utilização e restrições diferenciadas, 
relacionadas aos veículos e usuários.  
2.3. Levando-se em consideração a dimensão territorial do nosso estado e a considerável 
malha rodoviária, a não utilização do sistema de abastecimento por cartão acarretaria sérios 
problemas logísticos, pois não é permitido o transporte nos veículos de um tambor reserva de 
combustível para abastecer as viaturas em trânsito. E os percursos percorridos na fiscalização 
de trecho ou no deslocamento entre a sede e as delegacias são muito longos, não sendo 
satisfatória apenas a contratação restrita de postos de combustíveis próximos às delegacias e 
Sede. Não sendo possível, ainda, a compra de combustível para armazenamento no CRECI-PB. 
Torna-se necessário um gerenciamento do abastecimento além da disponibilidade de postos 
aptos a abastecer em toda a malha rodoviária da Paraíba. 
2.4. Outrossim, o sistema a ser disponibilizado possui instrumentos gerenciais que permitem o 
acompanhamento e a emissão de relatórios acerca dos serviços prestados. 
2.5. A utilização de tal modelo de contratação permeia a pluralidade de localidades em que o 
CRECI-PB efetuará as atividades de fiscalização. 

 
3. QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS 
 
3.1. Consumo especificado da frota: 
 

Veículo Quantidade Combustível Consumo L/mês Consumo L/ano 

Renault Clio 4 Gasolina 917,64 11.011,68 

Celta 1 Gasolina 229,41 2.752,92 

Prisma 1 Gasolina 229,41 2.752,92 

Iveco Daily 1 Diesel S-10 333,33 4.000,00 



 

Cartão Genérico 1 Gasolina 114,71 1.376,52 

Total 8 
 

1.824,50 21.894,04 

 
3.2. Na situação de aquisição de novos carros e alienação de algum veículo pertencente à 
frota, o consumo será transferido para a unidade que a administração requerer. 
3.3. No caso de aquisição de veículo que utilize combustível a diesel, o crédito do consumo 
litros mês de veículo à gasolina será transferido para a nova viatura. 
 
4. ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS  
 
4.1. Especificação e Execução dos Serviços  
 
4.1.1. O serviço inclui a instalação e manutenção de sistema informatizado que permitirá à 
CONTRATANTE a administração e gerenciamento informatizado dos veículos do CRECI-PB, 
possibilitando o abastecimento de combustíveis dos veículos e a fiscalização financeira e 
operacional do processo, em caráter contínuo, contemplando: 

4.1.1.1. Rede de postos para o fornecimento de combustíveis, conforme localidades 
previstas no item 6 deste Termo de Referência, credenciando estabelecimentos idôneos para o 
fornecimento dos combustíveis destinados aos diversos tipos de marcas e modelos dos 
veículos do CRECI-PB; 

4.1.1.2. Implantação de um sistema integrado através do uso de tecnologia de cartões 
magnéticos para os veículos e senhas para os condutores, visando à execução e controle 
eficientes dos serviços prestados; 

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

4.1.1.4. A rede credenciada fornecerá os seguintes combustíveis: gasolina comum e 
aditivada e óleo diesel.  
 
4.1.2. Disponibilizar relatórios gerenciais, cadastrais e operacionais informatizados para cada 
veículo, tais como:  

4.1.2.1. Controle de abastecimento: identificação, tipo de combustível, número de 
quilômetros por litro de combustível, quantidade de litros, local, hora, data e condutor do 
veículo em cada abastecimento. 

4.1.2.2. Cadastro de veículos: marca, modelo, ano de fabricação, chassi, cor, 
patrimônio, placa e unidade de lotação. 

4.1.2.3. Cadastro de usuários: gestores e motoristas. 
4.1.2.4. Relatório de consumo de combustíveis: por veículo, por combustível, por data, 

por período e por Unidade de lotação. 
4.1.2.5. Outros relatórios de interesse do CRECI-PB. 

 
4.1.3. Sistema de gerenciamento e administração de frota de veículos, voltado ao 
abastecimento e controle do consumo de combustíveis, contendo os seguintes dados: 

4.1.3.1. Identificação do veículo: marca/modelo, ano de fabricação, chassis, placa, tipo 
de combustível, capacidade do tanque, autonomia de rodagem km/litro e outros do interesse 
do CRECI-PB; 



 

4.1.3.2. Controle de abastecimento do veículo: data, hora, tipo de combustível, 
quantidade de litros, saldo anterior, valor total da despesa, saldo atual do cartão, local do 
abastecimento, nome do motorista e hodômetro. 
 
4.1.4. Durante a execução do Contrato o CRECI-PB poderá incluir ou excluir veículos listados na 
tabela do item 3.1. deste Termo de Referência.  
 
4.2. Controle e Segurança do Sistema  
 
4.2.1. Adotar sistema de segurança que vincule o cartão ao veículo, de forma que impeça o 
abastecimento de outros veículos que não sejam autorizados pelo CONTRATANTE, permitindo 

o controle sobre todos os abastecimentos, veículos e condutores.  
4.2.2. Disponibilizar senhas individuais para os servidores indicados pelo CONTRATANTE.  
4.2.3. O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após a digitação de uma 
senha válida do usuário.  
4.2.4. O bloqueio do uso do cartão de veículo deverá ser on-line a partir de cada base 
operacional.  
4.2.5. Sempre que houver necessidade deverá ser possível à troca periódica ou a validação de 
senha pessoal.  
4.2.6. O cancelamento do cartão somente poderá ser feito pelo CRECI-PB, que será a unidade 
responsável pelo gerenciamento dos serviços do CONTRATANTE.  
4.2.7. O uso indevido de cartão do veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base 
operacional, se constatado, será considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serão 
suportadas pela empresa CONTRATADA.  
4.2.8. A CONTRATADA não será responsável por nenhum reembolso de valor decorrente do 
uso de cartão perdido, furtado ou roubado que não for bloqueado pelo Contratante.  
4.2.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar cartões magnéticos individuais para identificação 
dos veículos e realização dos abastecimentos na rede credenciada, sem ônus ao Contratante 
no primeiro fornecimento.  
4.2.10. Os cartões magnéticos poderão ser substituídos pela CONTRATADA, individualmente, 
sem ônus adicional ao CONTRATANTE, quando ocorrer desgaste natural ou se verificar a 
necessidade técnica de substituição do cartão magnético.  
4.2.11. Acarretará em ônus da reposição do cartão magnético ao CONTRATANTE, que 
repassará o custo de reposição ao condutor usuário do cartão, nos casos comprovados de má 
utilização ou extravio.  
4.2.12. Os cartões de abastecimento dos veículos deverão ser constituídos, no todo ou em 
parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-
2.  
4.2.13. O sistema deverá permitir a autorização do abastecimento de combustíveis junto aos 
postos de abastecimento e demais estabelecimentos da rede credenciada por meio de cartão 
magnético.  
 
4.3. Equipamentos e Softwares  
 
4.3.1. A CONTRATADA disponibilizará ao CRECI-PB, para utilização durante o prazo da vigência 
contratual, os equipamentos e softwares necessários à prestação dos serviços, devendo 
apresentar listagem contendo sua identificação e numeração.  



 

4.3.2. Disponibilizar software de gerenciamento integrado, disponibilizando relatórios 
gerenciais de controle da situação (histórico de quilometragem, etc.) e das despesas de 
abastecimento de combustível de cada um dos veículos da frota.  
4.3.3. O sistema deverá consolidar os dados, permitindo a concentração dos mesmos e a 
emissão de relatórios nas bases de gerenciamento, localizadas onde o CRECI-PB indicar.  
4.3.4. O sistema deverá permitir a informatização dos dados de consumo de combustível, 
quilometragem, custos, identificação do veículo, identificação do portador do cartão e 
respectiva unidade organizacional, datas e horários, além do tipo de combustível.  
4.3.5. A CONTRATADA deverá promover a instalação de Bases de Gerenciamento, em locais 
determinados pelo CONTRATANTE, onde a CONTRATADA instalará os softwares de 
gerenciamento da frota do sistema, permitindo o acesso on-line a todos os dados relativos aos 
veículos e emissão, a qualquer momento, de relatórios gerenciais.  
4.3.6. Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, 
segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a responsabilidade por sua 
violação, suas consequências e efeitos jurídicos, são de responsabilidade da CONTRATADA, se 
esta tiver dado causa por sua culpa ou dolo, que deverá por eles responder, e defender o 
CONTRATANTE em juízo, ou fora dele, contra reclamações relacionadas com o assunto. 
4.3.7. A utilização dos equipamentos será precedida de treinamento específico e obedecerá 
aos manuais e procedimentos que os acompanharem, sendo de responsabilidade da 
CONTRATADA, a manutenção e/ou substituição dos equipamentos que se mostrarem 
insatisfatórios à plena execução dos serviços.  
4.3.8. Oferecer treinamento para gestores e servidores do CONTRATANTE, visando o 
gerenciamento de todo o sistema nos softwares utilizados pela CONTRATADA.  
4.3.9. A CONTRATADA poderá subcontratar empresas especializadas, indicadas em sua 
proposta de preços, para execução dos serviços de instalação dos softwares, não se eximindo, 
contudo, de suas responsabilidades.  
 
4.4. Metodologia de Execução dos Serviços  
4.4.1. A empresa vencedora deverá fornecer, inicialmente, 07 (sete) cartões magnéticos a 
serem utilizados no abastecimento dos veículos pertencentes CRECI-PB, com valores variáveis 
determinados pela cota de combustível vinculada a cada Unidade. 
4.4.2. A empresa vencedora deverá fornecer, ainda, 01 (UM) cartão magnético habilitado para 
o abastecimento de qualquer veículo componente da frota de veículos do CRECI-PB, que ficará 
sob a guarda da Coordenadoria de Fiscalização deste Conselho. 
4.4.3. As solicitações de crédito correspondentes ao consumo de combustível, caso a caso, 
serão feitas pela Coordenadoria de Fiscalização deste Conselho. 
4.4.4. Os cartões magnéticos, contendo os dados de identificação de cada um, deverão ser 
entregues na Coordenadoria de Fiscalização do CRECI-PB, acompanhados do envelope com 
documento onde constará o código do motorista e senha personalizada para cada servidor que 
tem autorização para dirigir, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a 
partir da data de assinatura do contrato. Cada cartão deverá vir com cotas de consumo 
correspondentes. 
4.4.5. A empresa vencedora deverá confeccionar os cartões magnéticos imprimindo em cada 
um a identificação da CONTRATANTE, a saber: Serviço Público Federal, CRECI-PB, bem com 
etiqueta de telefone para assistência ao usuário. 
4.4.6. A empresa CONTRATADA deverá observar os valores de crédito determinados pela 
Coordenadoria de Fiscalização para cada cartão, conforme o caso. 



 

4.4.7. A empresa CONTRATADA terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data do 
recebimento do pedido, para creditar o valor solicitado em cada cartão. 
4.4.8. O CRECI-PB, atendendo às necessidades de serviço, poderá solicitar o remanejamento 
dos créditos não utilizados para outros cartões, ou reutilizá-los da forma que julgar mais 
conveniente aos interesses da Administração. 
4.4.9. A empresa CONTRATADA deverá substituir os cartões magnéticos que tenham perdido a 
validade, que apresentarem defeitos que impeçam a sua utilização ou que tenham sido 
extraviados em, no máximo, 10 (dez) dias úteis após a solicitação da Coordenadoria de 
Fiscalização. 
4.4.10. A empresa CONTRATADA deverá providenciar o cancelamento em até 24 horas dos 
cartões magnéticos que forem extraviados, tão logo receba comunicação oficial do CRECI-PB. 
4.4.11. A empresa vencedora deverá emitir mensalmente, ou sempre que solicitado, relatórios 
de dados contendo a movimentação de cada veículo, o consumo por quilômetro rodado e o 
total de combustível utilizado no período, que servirá de base para o faturamento. 
4.4.12. O relatório de que trata o item anterior deverá acompanhar as Notas Fiscais de 
cobrança pelos serviços prestados.  
4.4.13. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de 
acordo com as necessidades e conveniências do CONTRATANTE: 

4.4.13.1. Os combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, 
erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por 
quaisquer elementos não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, 
em percentuais além dos autorizados em sua composição. 

4.4.13.2. O combustível recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas, contado a partir do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da 
recusa pelo CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive 
os de reparação. 
4.4.14. Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua 
capacidade instalada.  
4.4.15. Em atendimento às recomendações materializadas na Conclusão DEPCONSU/PGF/AGU 
Nº 23/2013, as pesquisas ou cotações de preços de mercado que se façam necessárias no 
curso do contrato poderão ser realizadas pelo CONTRATANTE, através da análise dos relatórios 
gerenciais de abastecimento, definição de postos que deverão ser utilizados pela frota, bem 
como descredenciamento/bloqueio de postos com preços considerados acima dos praticados 
no mercado. 
 
4.5. Treinamento  
 
4.5.1. A CONTRATADA deverá ministrar treinamento para os gestores, operadores e usuários 
do sistema objeto deste termo, no quantitativo mínimo de 4 (quatro) servidores, observado o 
seguinte:  

4.5.1.1. O treinamento deverá ser ministrado nas instalações da CONTRATANTE, no 
Edifício Sede do CRECI-PB;  

4.5.1.2. O treinamento deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir 
da solicitação formal da CONTRATANTE.  

4.5.1.3. Todos os custos relacionados com o treinamento correrão às expensas da 
CONTRATADA.  
 
4.6. Frota Veicular  



 

 
4.6.1. A frota da CONTRATANTE é composta por 07 (sete) veículos oficiais mais 01 (um) cartão 
genérico, podendo sofrer alterações por aquisição, alienação e/ou diversificação de linha 
nacional ou importada no decorrer do período em que estiverem sendo executados os 
serviços. 
 
4.7. Da justificativa para enquadramento como serviço comum 
 
4.7.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens/serviços comuns, por 
possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante as 
especificações usuais do mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade 
Tomada de Preço. 

 
4.8. Da classificação dos serviços 
 
4.8.1. O objeto da contratação caracteriza-se como serviço essencial e continuado, 
enquadrando-se na exceção do art. 57, inc. II, da Lei n. 8.666/1993, sendo imprescindível a 
contínua manutenção destes. 
4.8.2. O fornecimento de combustível em forma de cartão, para gerenciamento e 
abastecimento de gasolina comum ou aditivada e diesel, em rede credenciada de postos de 
combustíveis, contemplando, ainda, a implantação e operação de sistema integrado é 
essencial para o funcionamento de atividades do Conselho, razão pela qual o gerenciamento 
de tal aquisição não pode sofrer descontinuidade, sob pena de paralisação de funções de 
permanente interesse público. 
4.8.3. Acrescentamos, ainda, que o CRECI-PB é um órgão fiscalizador, atuado a fim de proteger 
a sociedade de possíveis danos causados por trabalhos não legalizados e por profissionais que 
não sejam habilitados. Assim, considerando as atividades de fiscalização do exercício das 
profissões do Sistema COFECI/CRECI, é imprescindível que os agentes de fiscalização do 
Conselho percorram todo o Estado da PB, necessitando, portanto do serviço de fornecimento 
de combustível de forma ininterrupta. 
 

 
5. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 
 
5.1. A contratada deverá disponibilizar serviço de atendimento ao cliente (SAC) 24 (vinte e 
quatro) horas, por meio telefônico, para serviço de bloqueio e desbloqueio de cartões, bem 
como consulta de saldos. O serviço deverá ser disponibilizado através de discagem direta 
gratuita. 
5.2. Para atendimento, a identificação do usuário/beneficiário junto ao serviço ao Cliente, será 
mediante dados do cartão ou CPF do usuário/beneficiário, sem que seja necessário informar 
dados sobre o CRECI-PB. 

 
6. DA REDE CREDENCIADA 
 
6.1. A CONTRATADA deverá manter durante a contratação rede de postos credenciados em 
número suficiente para o atendimento das necessidades do CRECI-PB, nas cidades/localidades 
discriminadas e respeitando a quantidade mínima de estabelecimentos conveniados, na 
conformidade do quadro demonstrativo abaixo constante do item 6.2: 



 

6.2. Quantidade mínima de postos conveniados por cidade: 
 

Cidade Qtd. de postos credenciados 

João Pessoa 05 

Campina Grande 02 

Patos 01 

Cajazeiras 01 

 
6.2.1. Outrossim, deverá possuir ao menos 01 (um) posto credenciado nas regiões 

metropolitanas da Paraíba que não se incluíram na tabela supracitada. 
6.3. A CONTRATADA deverá manter a rede credenciada mínima exigida neste Termo de 
Referência durante todo o período da contratação. Dada a necessidade de uso dos cartões 
desde o momento da contração, em razão do uso contínuo dos veículos, seja em atividades 
administrativas ou de fiscalização do exercício da profissão. 
6.4. A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, relação 
atualizada dos estabelecimentos credenciados, com nome, endereço e telefone. 
 
7. DO VALOR ESTIMADO 
 
7.1. Para efeito de orientação às empresas interessadas em participar, ficam como fixo os 
valores referenciais dos combustíveis, considerando que será vencedora a empresa que 
apresentar o menor Valor da Taxa de Administração sobre o Valor Total Abastecido dos 
serviços; 
7.2. Durante toda a vigência contratual, o percentual cobrado a título de monitoramento da 
frota (Valor da Taxa de Administração sobre o Valor Total Abastecido), cotado na proposta da 
licitante vencedora incidirá sobre os valores correspondentes aos créditos efetivamente 
utilizados por cada cartão magnético; 
7.3. Os valores dos combustíveis deverão ser levantados periodicamente pela Agencia 
Nacional de Petróleo-ANP com o mês de referência, por meio de consulta no site 
http://www.anp.gov.br/preco/prc/resumoporestadoindex.asp.  
7.4. A Taxa de Administração máxima aceitável é de 2% (dois por cento). 
 

Item Descrição Quantidade 

de Cartões 

Valor Mensal Unitário 

Estimado (R$) 

Valor Mensal 

Estimado (R$) 

Valor Anual 

Estimado (R$) 

01 Gasolina 

Comum 

07 1.000,00 7.000,00 84.000,00 

02 Diesel S-10 01 1.200,00 1.200,00 14.400,00 

Subtotal 98.400,00 

Taxa de Administração 2% 1.968,00 

Total 100.368,00 

 
8. PROPOSTAS 
 

http://www.anp.gov.br/preco/prc/resumoporestadoindex.asp


 

8.1. A taxa de administração devera ser proposta em percentual, com duas casas 
decimais, que será aplicado sobre o valor que será consignado nos cartões, conforme Anexo III 
deste Termo – Proposta de Preço. 

8.2. A proposta vencedora será aquela que oferecer a menor Taxa de Administração 
para o benefício, independentemente da modalidade, observada a taxa máxima admissível, de 
acordo com o item 7.4 do presente termo. 

8.3. Não poderão ser cobradas tarifas para emissão, entrega, ou demais taxas, 
devendo toda e qualquer tipo de despesa estar compreendida no valor proposto a título de 
taxa de administração. 
 
9. HABILITAÇÃO: 
 
9.1. Apresentação de atestado de capacidade técnica a ser expedido por pessoa jurídica do 
direito púbico ou privado, que comprove a prestação de serviços fornecidos compatíveis ao 
objeto deste termo de referência. 
9.2. Apresentação de demais documentos que comprovem a regularidade jurídica, fiscal, 
trabalhista e econômico-financeira. 
 
10. PAGAMENTO: 
 
10.1. O valor dos serviços objeto da licitação será pago em parcelas mensais e sucessivas ou 
conforme solicitação, desde que a fatura esteja de acordo com os créditos consignados, além 
da taxa de administração/emissão constante da proposta de preços. 
10.2. O CRECI-PB efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura e com o atesto do Fiscal a ser nomeado por este Conselho. 
10.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o 
número do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta, não se admitindo 
Notas Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais e da matriz. 
10.4. As notas fiscais emitidas deverão ser enviadas para o seguinte endereço eletrônico: 
financeiro@creci-pb.gov.br ou outro endereço a ser informado a contratada. 
10.5. O pagamento não isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações. 
10.6. Em caso de divergência entre o objeto e a Nota Fiscal, todas as responsabilidades e 
possíveis custos gerados com a adequação do documento ficarão a cargo da CONTRATADA, e o 
prazo para pagamento será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal correta, caso em que não será devida nenhuma atualização 
financeira. 
10.7. A CONTRATANTE estará eximida de cumprir os itens relativos a compensações 
financeiras nos casos em que a CONTRATADA houver concorrido direta ou indiretamente para 
a ocorrência do atraso. 
10.8. Os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas 
necessárias à execução dos serviços são de responsabilidade da CONTRATADA, podendo a 
CONTRATANTE exigir, a qualquer tempo, a comprovação de sua regularidade. 
10.9. A presente contratação será para fornecimento, sob demanda, de acordo com a 
necessidade do CRECI-PB, não sendo esta obrigada a adquirir o valor total estimado. Portanto 
a empresa CONTRATADA não terá direito adquirido sobre o fornecimento do valor total 
estimado mensal de crédito. 
11.10. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 



 

apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção 
dos tributos na fonte, de acordo com a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
11. PRAZO DE VIGÊNCIA: 

 
11.1. O prazo para prestação dos serviços do contrato, terá a vigência de 12 (doze) meses, 
contados a partir da assinatura do contrato, no entanto poderá ser prorrogado ou modificado 
através do Termo Aditivo, nos termos do Artigo 57 da Lei 8.666/93. 
11.2. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal 8.666/93. 

 
12. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 
12.1. A contratada deverá prestar os serviços em compatibilidade com o Contrato, observada 
as disposições da proposta, do Edital e do Termo de Referência. 
12.2. Para a execução dos serviços, a empresa contratada deverá fornecer todos os materiais 
necessários ao atendimento dos serviços contratados, para execução dos mesmos. 
12.3. Atender prontamente a exigências do CRECI-PB, referentes ao objeto da presente 
contratação. 
12.4. É de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos e despesas necessárias à 
consecução dos serviços, objeto da presente contratação, bem como obrigações trabalhistas 
decorrentes da execução do presente contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer 
vínculo empregatício com os mesmos, inclusas demais obrigações tributárias e acessórias para 
dar cumprimento ao Contrato. Também é de responsabilidade da CONTRATADA arcar com 
eventuais prejuízos, indenizações e demais responsabilidades causadas ao CRECI-PB e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência, irregularidades, negligência cometidas na execução do 
Contrato. 
12.5. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, 
seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de 
empregados, que não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com esta 
instituição. 
12.6. A contratada deverá manter-se, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no 
procedimento licitatório, sob pena de rescisão contratual pelo não cumprimento do mesmo. 
12.7. A Contratada deverá comprovar sempre que solicitado, que está cumprindo a legislação 
em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação, como encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários e fiscais. 
12.8. A Contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, 
sem prévia anuência e concordância do CRECI-PB. 
12.9. Não será permitida a subcontratação. 
12.10. Será admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão 
ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica, desde que: 
a) Sejam observados pela pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; 
b) Sejam mantidas as cláusulas e condições contratuais; 
c) Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência do CRECI-PB; 
d) A alteração subjetiva a que se refere este item deverá ser feita por termo aditivo ao 
contrato. 



 

12.11. Comprovação de capacidade técnica, que deverá ser fornecida por apresentação de 
atestado, onde conste o desempenho da licitante, fornecido por empresas, em papel timbrado 
e identificação do atestante. 
12.12. A contratada deverá promover a sinalização por adesivos e selos identificadores e 
outros serviços de apoio e logística que otimizem e facilitem o uso pelos beneficiários da sua 
rede de estabelecimentos credenciados/conveniados. 
12.13. A licitante deverá apresentar relação quantitativa de estabelecimentos credenciados, 
conforme especificado no item 6. 
12.14. A contratada deverá garantir o sigilo das informações pessoais dos usuários sendo 
vedada a utilização dos dados para qualquer outro fim não previsto nesta licitação. 
12.15. O reembolso aos estabelecimentos credenciados é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, que deverá ser feito pontualmente, durante o período da sua validade, 
independente da vigência do contrato, ficando claro que o CRECI-PB não responderá por esse 
reembolso. 
12.16. O CRECI-PB poderá solicitar a comprovação do reembolso à rede credenciada a 
qualquer momento a partir do início da contratação, o não atendimento poderá acarretar em 
penalidades contratuais. 

 
13. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
 
13.1. O CRECI-PB, por seus representantes, deverá fornecer informações necessárias para a 
perfeita execução do objeto contratado, bem como deverão efetuar os pagamentos nas datas 
e condições estabelecidas. 

 
14. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO: 

 
14.1. A fiscalização na entrega e controle referente à quantidade e qualidade da prestação dos 
serviços será de competência e responsabilidade do CRECI-PB. 

 
15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
15.1. Para as despesas decorrentes da presente contratação, correrão à conta do Orçamento 
do CRECI-PB, aprovado para o exercício de 2020, no elemento de despesa inserido na seguinte 
rubrica: 6.3.1.3.01.01.021 – Combustíveis e Lubrificantes. 

 
16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
16.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

 
17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
17.1. A validade do cartão será de no mínimo 12 meses, a contar da data da emissão; 
17.2. A quantidade de cartões, o valor mensal estimado, valor total anual estimado poderão 
sofrer variação ao longo da vigência contratual, em função das necessidades do CRECI-PB, 
sendo que tais alterações não representarão modificação nas condições contratuais. 

 



 

19. LOCAL DA ENTREGA DOS CARTÕES: 
 

19.1. Endereço: Avenida Almirante Barroso, 918 – Centro – João Pessoa/PB – CEP 58.013-120. 
 

 
 

 
 

 



 

ANEXO II – Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no 7.º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal  

 
 

Ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 21ª Região 
Comissão Permanente de Licitação 
Tomada de Preços nº 001/2019   
 
 
A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 
____________________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor 
ou Representante Legal, (Nome/CI), declara para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que 
qualquer trabalho a menores de 16 anos.  
 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  
 
 
_________________, em _______ de _____________ de 2019 
 
 
 
 
 

Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal  
 
 
Dados da Declarante:  
Razão Social e  
Carimbo do CNPJ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
Ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis – 21ª Região 
Ref. Tomada de Preço n. 001/2019 | Processo Administrativo n. 008/2019. 
 
Dados da empresa: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Endereço Eletrônico (e-mail): 
Telefone: 
 
Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do contrato: 
Nome: 
Função: 
RG: Órgão Emissor/UF: 
CPF: 
Telefone: 
Endereço Eletrônico (e-mail): 
 

Descrição 
Valor Total Anual 

Estimado dos 
Cartões 

Tx Adm.(%) 
 

Valor Total Anual 
Estimado COM 

a Taxa de Administração 

Fornecimento de vale combustível 
em forma de cartão magnético 
e/ou cartão eletrônico para 
gerenciamento e abastecimento 
de combustível, em rede 
credenciada de postos de 
combustíveis, contemplando ainda 
a implantação e operação de 
sistema integrado para 07 (sete) 
veículos oficiais mais 01 (um) 
cartão genérico. 

R$ 98.400,00 % R$ 

 
A Taxa de Administração para o fornecimento de vale combustível através de cartão com chip 
eletrônico de segurança, de acordo com as especificações constantes no Anexo I – Termo de 
Referência, é de ___ % (por extenso). 
 
1. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e 
seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no 
termo de referência. 
2. Propomos fornecer os objetos desta licitação, previstos na proposta apresentada, no edital 
e no contrato, obedecendo às estipulações do correspondente edital e asseverando que: 
a) Observaremos, integralmente, as normas existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do 
objeto desta licitação, e em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por 
extenso, prevalecerá este último. 



 

b) Responsabilizamo-nos pela substituição ou indenização pecuniária do objeto ora licitado 
caso venham apresentar qualquer deficiência. 
c) Declaramos que as incidências fiscais e demais encargos serão por conta da contratada, 
inclusive todas as despesas de transporte, alimentação, seguros, tributos de qualquer natureza 
ou espécie, necessários ao perfeito fornecimento da prestação dos serviços objeto desta 
licitação, valendo o silêncio ou a omissão como aceitação integral desta condição. 
d) Declaramos que, no caso de inadimplência em relação aos encargos estabelecidos no item 
anterior, o CRECI-PB não ficará, em hipótese alguma, responsável por seu pagamento, nem 
será onerado o objeto do contrato, valendo o silêncio ou a omissão como aceitação integral 
desta condição. 
e) Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas com salários e/ou 
honorários, administração, encargos sociais e trabalhistas, taxas, impostos, transportes 
diversos, emolumentos, provisões de remuneração e demais encargos inerentes ao objeto 
deste edital. 
f) Declaramos aceitação e submissão a todas as condições deste Edital, bem como o 
compromisso formal de execução do objeto da Licitação, de acordo com o(s) projeto(s) e 
especificação(ões) técnica(s) que faz(em) parte deste Edital e pelo preço e condições 
propostas; 
g) Declaramos que nos comprometemos a manter, durante todo o período de execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas neste Edital; 
h) Declaramos que sob nenhuma hipótese serão feitas quaisquer cobranças adicionais de 
fornecimento/prestação de serviços ou sob quaisquer outras denominações. 
3. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias. 
4. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no 
prazo determinado no documento de convocação. 
 
 
 

JOÃO PESSOA-PB, ___ DE _________________ DE 2019. 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO IV – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE 
FROTA COM FORNECIMENTO DE CARTÃO PARA 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL QUE CELEBRAM ENTRE SI 
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 
21ª REGIÃO/PB E DE OUTRO LADO, A EMPRESA XXXXX, 
DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO N° 001/2019. 
 

De um lado, o Conselho Regional de Corretores De Imóveis da 21ª Região/PB, inscrito no 
CNPJ nº 09.292.194/0001-10, com sede Avenida Almirante Barroso, n.º 918, Centro, João 
Pessoa/PB, CEP 58013-120, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato 
por seu Presidente, Rômulo Soares de Lima, no uso de suas atribuições, e, de outro lado, a 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX, situada na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP: XX.XXX-XXX, daqui por diante denominada simplesmente 
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXX, portador da identidade nº 
XXXXXXXXX e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, no uso de suas atribuições, celebram o presente 
contrato decorrente do Tomada de Preço nº 001/2019, consoante o disposto na Lei 8.666/93, 
aplicada subsidiariamente, as cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de combustível em forma de cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com 

tecnologia chip, para gerenciamento e abastecimento de gasolina comum e diesel, em rede 

credenciada de postos de combustíveis, contemplando ainda a implantação e operação de 

sistema integrado, disponibilizado online com utilização de senha de segurança para 

gerenciamento e demanda, de 07 (sete) cartões para veículos de propriedade deste Conselho, 

e mais 01 (um) cartão genérico,  conforme condições aqui estabelecidas, em conformidade 

com as especificações, quantidades e condições definidas no Termo de Referência. 

1.2. Para melhor caracterização do objeto deste contrato e das obrigações das partes, 

considera-se peça dele integrante e complementar, independente de sua anexação, o seguinte 

documento: edital da Tomada de Preço n. 001/2019 e seus anexos, e proposta apresentada 

constante do processo administrativo licitatório n° 008/2019. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1. O objeto será fornecido mediante a forma de execução INDIRETA, sob o regime de 

empreitada por PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei n. 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. A contratação de intermediação no fornecimento de combustível e monitoramento de 

consumo da frota do CRECI-PB, inicialmente atenderá um número de 07 (sete) veículos, com o 

fornecimento individualizado dos respectivos cartões magnéticos de monitoramento de frota. 



 

3.2. Cada cartão destinado ao veículo é de uso exclusivo do veículo nele identificado, não 

sendo permitido o abastecimento ou qualquer outra despesa em veículo diverso daquele, 

sendo responsabilidade da CONTRATADA a apresentação de solução que iniba ou identifique, 

com agilidade e segurança, as eventuais utilizações não autorizadas. 

3.3. A CONTRATADA deverá fornecer 01 (um) cartão adicional “reserva” para utilização em 

casos excepcionais (locações de outros veículos, troca de veículos, etc.) devidamente 

autorizados pela Administração, com seu custo incluso no valor do serviço de gerenciamento 

da frota; 

3.4. Os créditos dos cartões de cada veículo serão definidos de acordo com a conveniência da 

Administração. 

3.5. O cartão destinado ao veículo permanecerá como propriedade exclusiva da CONTRATADA, 

devendo ser devolvido, pelo CONTRATANTE, em caso de rescisão do contrato. 

3.6. Somente serão realizadas operações que não ultrapassem o limite de crédito de cada 

veículo. 

3.7. Na hipótese do crédito tornar-se insuficiente por motivos alheios à gestão (ocorrências 

operacionais não programadas, tarefas extras, entre outras), apenas o responsável pela gestão 

dos veículos, e devidamente autorizado pelo CONTRATANTE, poderá realizar um crédito 

adicional, somente para o período necessário. 

3.8. O sistema deverá imprimir no comprovante de transação as informações abaixo, 

independentemente de solicitação prévia do portador e sem custo adicional para o 

CONTRATANTE, as quais são indispensáveis à manutenção da segurança e controle do sistema: 

3.8.1. O saldo remanescente do cartão destinado ao veículo; 

3.8.2. O nome do estabelecimento comercial onde foi efetivada a transação de compra 

de combustível; 

3.8.3. A data e hora da transação e a quantidade do produto comprado; 

3.8.4. Tipo do produto comprado; 

3.8.5. Valor unitário e total da operação e código de identificação do motorista. 

3.9. O CONTRATANTE não se responsabilizará pelo pagamento de qualquer item realizado sem 

autorização expressa da CONTRATADA; neste caso, caberá ao posto o ônus da venda indevida. 

3.10. É de responsabilidade do CONTRATANTE garantir que as informações digitadas no 

momento da transação na rede de postos varejistas credenciados sejam verídicas. Caso haja 

enganos ou distorções, a CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios que possibilitam a 

identificação das anomalias, em tempo hábil de correção. 

3.11. Para utilização do cartão do veículo o motorista deverá apresentá-lo ao estabelecimento 

credenciado onde, através do equipamento da CONTRATADA, será efetuada a identificação da 

placa do veículo, a consistência do hodômetro, conferência da capacidade do tanque do 

veículo e mercadoria autorizada para compra, que foram definidos individualmente para cada 

veículo da frota do CONTRATANTE, valor da compra, quantidade e tipo do produto comprado. 

3.12. Finalizada a operação, o motorista digitará a senha exclusiva do sistema para autorizar a 

transação, recebendo um termo impresso pelo equipamento da CONTRATADA instalado no 

estabelecimento credenciado, denominado comprovante de transação, contendo todas as 

informações referentes à compra de produto realizada no referido estabelecimento, o qual se 

constituirá em título extrajudicial. O portador deverá encaminhar o referido termo impresso às 

respectivas áreas definidas pela estrutura de gestão do CONTRATANTE que serão amplamente 

divulgadas. 



 

3.13. Em caso de danos involuntários no cartão do veículo, ou em equipamentos da 

CONTRATADA, instalados em sua rede de estabelecimentos credenciados, ou em situações de 

força maior (falta de energia elétrica, etc.), obriga-se a CONTRATADA a disponibilizar 

procedimento de compra contingencial, através de serviço de atendimento ao cliente 

disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que consiste na obtenção, por telefone, por 

parte do posto varejista, do número da autorização de compra a ser transcrito para um 

formulário específico da CONTRATADA, que garanta a manutenção das informações 

necessárias ao controle e gestão da frota do CONTRATANTE, visando não prejudicar a 

continuidade das atividades operacionais de sua frota. 

3.14. No caso de impossibilidade de acesso à rede da CONTRATADA, pelos estabelecimentos 

credenciados ou pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá disponibilizar o procedimento 

por meio de serviço de atendimento ao cliente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

de forma a garantir a operação com segurança dos dados imprescindíveis para o 

CONTRATANTE. 

3.15. Dos Relatórios: 

3.15.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar ao CRECI-PB, sistema integrado e 

informatizado em ambiente da internet, para administração e gerenciamento de solicitações 

mensais de crédito nos cartões, em lote e também de forma individual, cuja tecnologia 

possibilite e forneça um perfil de funcionalidades que atendam às condições estabelecidas 

neste instrumento, contemplando: 

a) Cadastro de novos usuários online e, eventualmente, de senhas; 

b) Eventual alteração de senhas de usuários online; 

c) Solicitação de emissão, bloqueio, desbloqueio de cartões; 

d) Acesso a estabelecimentos credenciados; 

e) Disponibilização de crédito nos cartões; 

f) Emissão de relatórios atualizados (em tempo real) dos encargos financeiros e demais 

despesas realizadas, bem como do saldo dos cartões mediante consulta pelos usuários; 

g) Emissão de relatórios atualizados de controle gerencial. 

3.15.2 Os relatórios mensais disponibilizados pela CONTRATADA deverão conter, no 

mínimo, as seguintes informações, acumuladas a partir da contratação dos serviços: 

3.15.2.1. Relação dos veículos por marca, modelo e ano de fabricação; 

3.15.2.2. Histórico das operações realizadas pela frota contendo: data, hora, 

identificação do estabelecimento, identificação do usuário, mercadoria adquirida, 

quantidade adquirida e valor total da operação e saldo do cartão; 

3.15.2.3. Análise e histórico de consumo de combustível (km/l) de cada veículo 

da frota; 

3.15.2.4. Quilometragem percorrida pelos veículos; 

3.15.2.5. Histórico das operações realizadas por usuário previamente 

autorizado pelo CRECI-PB; 

3.15.2.6. Preço médio pago pelas mercadorias adquiridas pela frota; 

3.15.2.7. Relatório contendo o volume de gastos realizados por tipo de 

mercadoria; 

3.15.2.8. Relatório do histórico de consumo de combustível, por veículo, por 

estabelecimento, por lotação, contendo no mínimo a placa, marca, tipo e ano do 

veículo, data, hora, local, nome do condutor, nome do estabelecimento, quantidade 



 

de litros, hodômetro, valor unitário, valor total, média km/l prevista e realizada e 

preço médio do combustível; 

3.15.3. O CONTRATANTE pode, a qualquer momento, solicitar novos relatórios, de 

acordo com a sua necessidade; 

3.15.4. O CONTRATADO deverá disponibilizar para o CONTRATANTE em até 24 (vinte e 

quatro horas), contadas da ocorrência do evento, as informações referentes às operações da 

frota por meio eletrônico, via download, em arquivos nos formatos e descrições de campos a 

serem fornecidas pelo CONTRATANTE. 

3.16. A CONTRATADA deverá manter durante a contratação rede de postos credenciados em 

número suficiente para o atendimento das necessidades do CRECI-PB, nas cidades/localidades 

discriminadas e respeitando a quantidade mínima de estabelecimentos conveniados. 

3.17. A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, relação 

atualizada dos estabelecimentos credenciados, com nome, endereço e telefone. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

 

4.1. O valor anual global para a presente contratação é de R$ ______ 

(______________________), já considerado o percentual da taxa de administração. 

4.1.1. A taxa de administração será aplicada sobre o valor mensal creditado em todos 

os cartões. 

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguros e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1. O CRECI-PB pagará a contratada, mensalmente, o valor correspondente à soma dos 

valores despendidos com os cartões, acrescido da taxa de administração. 

5.1.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devendo a contratada encaminhar a nota fiscal/fatura até o primeiro dia útil do 

mês posterior ao da prestação de serviços, contendo a descrição, preços unitários e o valor 

total, correspondente ao valor apurado, acompanhada dos demais documentos 

comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA. 

5.1.1.1. O valor da taxa de administração deverá estar destacado na Nota Fiscal. 

5.1.1.2. Não havendo cobrança dos encargos acima citados, a CONTRATADA deverá 

fazer constar na Nota Fiscal a expressão “taxa de administração do cartão: zero”. 

5.2. O pagamento somente será efetuado após o atesto, pelo Gestor/Fiscal do Contrato, da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos serviços 

executados e será acompanhada dos demais documentos exigidos no Termo de Referência. 

5.3. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela CONTRATADA com os objetos ora contratados efetivamente entregues. 

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 



 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

5.5. O documento de cobrança deverá conter ao menos: 

a) CNPJ da Contratada conforme preâmbulo do Contrato; 

b) Descrição clara do objeto; 

c) Valor cobrado em conformidade com as condições contratuais pactuadas, discriminando 

valor unitário e valor total. 

5.6. O CRECI-PB fará retenção dos tributos e das contribuições federais devidos, bem como dos 

impostos incidentes sobre o valor das “taxas de administração” expressas na Fatura/Nota 

Fiscal, se comprometendo sua quitação no prazo legal, nos termos Anexo I – Tabela de 

Retenção da Instrução Normativa RFB 1.234/2012 e da Lei Complementar Municipal n. 

59/2003. 

5.6.1. Na inobservância do disposto no subitem 5.1.1.1. a retenção será efetuada 

sobre o valor total a pagar, conforme determina o § 3º, do art. 18, da Instrução Normativa RFB 

n. 1.234/2012. 

5.6.2. Não serão retidos os valores correspondentes aos tributos citados, nos 

pagamentos efetuados a pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte (Simples Nacional), conforme disposto no inciso XI do art. 4 da Instrução 

Normativa RFB 1.234/2012. 

5.6.2.1. Para efeito do disposto acima, a pessoa jurídica, ora CONTRATADA 

deverá, no ato da assinatura do contrato, apresentar ao CRECI-PB declaração de 

acordo com os modelos constantes dos Anexos II, III ou IV desta Instrução Normativa, 

conforme o caso, em 02 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal, conforme 

artigo 6º, da Instrução Normativa RFB 1.540/2015. 

5.7. Antes do pagamento, o CONTRATANTE realizará consultas para verificar a manutenção das 

condições de habilitação da CONTRATADA, imprimindo e juntando os resultados ao processo 

de pagamento. 

5.7.1. Serão efetuadas as seguintes consultas: 

a) Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. 

b) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Certificado de 

Regularidade do FGTS – CRF. 

c) Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT. 

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa. 

e) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. 

5.7.2. A não apresentação da documentação de que trata o item 5.7.1 desta cláusula 

no prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua solicitação pela fiscalização, poderá ensejar a 

rescisão do contrato. 

5.8. O pagamento será efetuado preferencialmente por meio de boleto bancário, ou Ordem 

Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento 

bancário indicado pela CONTRATADA, ou, ainda, por outro meio previsto na legislação vigente. 



 

5.9. O CRECI-PB não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

CONTRATADA que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

 

6.1. Durante a vigência do contrato, os preços relativos a taxa de administração serão fixos e 

irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações 

previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/1993 ou de redução dos preços 

praticados no mercado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas deste Contrato correrão a conta 

de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos orçamentos, programa, 

ficando o CRECI-PB obrigado a apresentar, no início do exercício, a respectiva nota de 

empenho, respeitada a classificação orçamentária prevista neste Contrato. 

7.2. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das dotações orçamentárias: 

6.3.1.3.01.01.020 – Combustíveis e Lubrificantes. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8.1. Observar para que, durante a vigência do Contrato, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a sua compatibilidade com as 

obrigações assumidas. 

8.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 

8.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive, 

permitir o livre acesso dos profissionais da CONTRATADA às dependências da sede do CRECI-

PB em João Pessoa. 

8.4. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do Contrato, através de Fiscal designado, 

cabendo a este registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 

sugerindo o que for necessário à regularização das falhas, faltas ou impropriedades observadas 

e, quando necessário, solicitar à Administração, em tempo hábil, decisões e providências que 

ultrapassem sua competência. 

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

8.6. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do 

recolhimento dos encargos sociais, em especial o INSS e FGTS, e outros que se fizerem 

necessários. 

8.7. Notificar, por escrito, à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazos para sua correção. 

8.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas 

especificações. 

8.9. Orientar os portadores dos cartões do sistema destinados aos veículos, em vista da 

correta utilização dos mesmos, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada. 

8.10. Estabelecer, para cada veículo que credenciar, um limite de crédito, o qual não poderá 

ser ultrapassado sem autorização expressa. 



 

8.11. Requerer à CONTRATADA a emissão de novo cartão, no caso de extravio ou danos ao 

cartão (do veículo), no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, a contar da data do 

cadastramento no sistema informatizado da mesma. 

8.12. Providenciar o cancelamento definitivo dos cartões destinados aos veículos em caso de 

alienação dos mesmos. 

8.13. Informar imediatamente à CONTRATADA o furto, roubo, extravio, falsificação ou fraude 

do cartão destinado ao veículo. 

8.14. Devolver à CONTRATADA, devidamente firmado, o protocolo de entrega dos cartões dos 

veículos, sob pena de responder por quaisquer reclamações e/ou ações oriundas da utilização 

indevida dos mesmos. 

8.15. Retirar e/ou incrementar créditos em cada cartão destinado ao veículo. 

8.16. Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da assinatura do contrato, e manter 

atualizado junto à CONTRATADA, o cadastro completo dos veículos e motoristas autorizados, 

contendo todos os dados necessários ao seu registro, quais sejam: 

8.16.1. Tipo da frota; 

8.16.2. Placa; 

8.16.3. Chassi; 

8.16.4. Marca; 

8.16.5. Tipo; 

8.16.6. Combustível (gasolina, etanol e óleo diesel); 

8.16.7. Lotação; 

8.16.8. Capacidade do tanque (I); 

8.16.9. Hodômetro; e 

8.16.10. Nome, matrícula e lotação dos motoristas autorizados. 

8.17. Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao sistema, em dois níveis; 

o de administrador (com poderes de alteração de limites de crédito) e de usuário (apenas com 

acesso a relatórios), bem como responsabilizar-se pela troca das senhas dos mesmos em caso 

de demissão, férias ou mudança de lotação. 

8.18. Como a CONTRATADA disponibilizará acesso ao Sistema de Gestão de Frotas em níveis 

de acessos compatíveis ao modelo definido pelo CONTRATANTE, o mesmo se compromete a 

estabelecer o nível de permissão (consulta/administração) do acesso ao Sistema de Gestão de 

Frotas a cada unidade, podendo um ou mais usuários ter acesso completo ou parcial a toda 

frota, de acordo com suas respectivas responsabilidades. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente, e por todo e qualquer dano físico, material ou pessoal causado direta ou 

indiretamente ao CONTRATANTE, seus servidores ou outros, por ocasião da realização dos 

serviços. 

9.2. Pagar pontualmente os postos credenciados pelo valor efetivamente consumido, ficando 

claro que o CONTRATANTE não responderá solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, 

que é de total responsabilidade da CONTRATADA. 

9.3. Observar os critérios para prestação dos serviços e as demais obrigações dispostos neste 

instrumento. 



 

9.4. Responsabilizar-se por todos os materiais e ferramentas necessários à execução dos 

serviços, bem como pelo seu pessoal. 

9.5. Contar com equipe de profissionais especializados e habilitados para a prestação dos 

serviços contratados. 

9.6. Indicar o nome do seu preposto que será o contato usual para equacionar os eventuais 

problemas relativos à prestação dos serviços. 

9.7. Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o número de 

telefone, para que o CONTRATANTE mantenha os contatos necessários. 

9.8. Atender às solicitações e determinações do CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos 

neste instrumento, bem como fornecer todas as informações e elementos necessários à 

fiscalização dos serviços. 

9.9. Providenciar a regularização de pendências e/ou impropriedades ocorridas na prestação 

dos serviços, apontadas pelos servidores designados para fiscalizar a execução do Contrato, 

dentro do prazo estipulado pela comunicação escrita do CONTRATANTE. 

9.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

9.11. Implantação do sistema de administração, gerenciamento do abastecimento de veículos 

do CONTRATANTE, com o fornecimento de sistema informatizado e cartões eletrônicos ou 

magnéticos para cada veículo, sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE, que 

habilitará os motoristas, para aquisição de produtos junto aos postos credenciados pela 

CONTRATADA. 

9.11.1. A CONTRATADA deverá cadastrar senha individual para cada motorista relacionado 

pelo CONTRATANTE. 

9.12. Os trabalhos de implantação pela CONTRATADA, referidos no subitem anterior, devem 

ser concluídos prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da solicitação, os quais 

compreenderão: 

9.12.1. Planejamento e levantamento de dados da frota de veículos; 

9.12.2. Cadastramento dos veículos; 

9.12.3. Estudo da logística da rede de atendimento; 

9.12.4. Estrutura de gestão 

9.12.5. Créditos aos veículos; 

9.12.6. Implantação dos sistemas tecnológicos; 

9.12.7. Distribuição dos cartões; 

9.12.8. Treinamento, a ser efetuado para os servidores do contratante, 

compreendendo carga horária mínima de 2 (duas) horas para aproximadamente 05 (cinco) 

funcionários; 

9.12.8.1. O treinamento poderá ser presencial ou online. 

9.12.9. Treinamento dos responsáveis pelos postos da rede credenciada, sobre o uso 

do cartão e operação do sistema, no que lhes couber; 

9.12.10. Fornecimento de material de treinamento para os funcionários do 

contratante, no que concerne à utilização gerencial do sistema e acesso à rede credenciada; e 

9.12.11. Fornecimento de manual de instruções para o contratante, com definição do 

uso dos cartões, a sua rede de postos credenciados. 



 

9.13. Tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, prestar treinamento ao gestor 

e motoristas, portadores dos cartões destinados aos veículos, bem como orientá-los à correta 

utilização dos mesmos, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada. 

9.14. Fornecer para o CONTRATANTE os cartões dos veículos, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, a contar da data do cadastramento no sistema informatizado da CONTRATADA. 

9.15. Ampliar e disponibilizar Rede de Postos credenciados, incluindo outras localidades, 

mediante solicitação do CONTRATANTE, sempre que houver condições para tal, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias do recebimento do referido pedido. 

9.16. Manter nos postos credenciados à sua rede, em local visível, a identificação de sua 

adesão ao sistema. 

9.17. Fiscalizar os serviços sistêmicos dos Postos no sentido de obter um resultado satisfatório 

do sistema. 

9.18. Providenciar, nos prazos acordados, não superiores a 10 (dez) dias a partir da notificação, 

a correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto à execução dos serviços 

contratados. 

9.19. Dispor permanentemente para o CONTRATANTE, por meio de mídia eletrônica, caso não 

esteja disponível via Internet, todos os dados operacionais e financeiros da frota de veículos, 

obtidos durante a vigência do contrato. 

9.20. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação expedida pelo 

CONTRATANTE. 

9.21. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 

transporte resultante da execução do Contrato. Sendo que o CONTRATANTE não responderá 

administrativamente e judicialmente em hipótese alguma por tais encargos de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

9.22. Incluir no cadastro, a partir de solicitação formal do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) 

dias, novos veículos e motoristas pertencentes à frota ou no quadro, respectivamente. 

9.23. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o 

art. 65, §1º, da Lei n. 8.666/1993, não sendo necessária a comunicação prévia do CRECI-PB. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

 

10.1. O contrato vigorará por 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser 

renovado, respeitando o limite legal máximo estabelecido pelo art. 57, inciso II, da Lei n. 

8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES 

 

11.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante celebração de termo aditivo, 

com amparo no art. 65, da Lei n. 8.666/1993 e suas posteriores alterações, desde que 

atendidos todos os requisitos abaixo: 

a) Prestação regular dos serviços; 

b) Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais; 

c) Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço; 



 

d) Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração; e 

e) Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação. 

11.2. O presente Contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º, 

do art.65, da Lei n. 8.666/1993. 

11.2.1. Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os 

acréscimos determinados pelo CRECI-PB de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

adjudicado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

12.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências 

contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Capítulo III, Seção V, da Lei n. 8.666/1993, nos 

seguintes modos: 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n. 8.666/1993; 

12.1.1.1. Constitui ainda motivo para rescisão do contrato o descumprimento 

do disposto no Inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis. 

12.1.2. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das 

partes, resguardado o interesse público; e 

12.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

12.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou 

contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato a qualquer tempo, 

independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 

 

13.1. Em virtude da inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na 
execução do serviço pela CONTRATADA e/ou descumprimento de qualquer das obrigações 
elencadas no Edital e seus anexos poderão ser aplicadas as seguintes sanções, sem prejuízo de 
outras previstas na legislação vigente, garantida a ampla defesa:  
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação;  
b) Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor mensal da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias;  
c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato, no 
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida;  
d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis da 21ª Região - PB pelo prazo de até 2 (dois) anos;  
e) 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 causados;  
f) Aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na 
Lei nº 8.666/93. 



 

g) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, 
observado o princípio da proporcionalidade;  
h) As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente;  
i) A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada por intermédio de ofício apresentado mediante contra 
recibo;  
j) As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso de multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
 
13.2. As sanções fixadas nesta cláusula serão aplicadas nos autos do processo de gestão do 
contrato, no qual será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1. A Gestão do Contrato e a Fiscalização do cumprimento do objeto contratado são de 

competência do Setor de Contratos e Compras e a Coordenadoria de Fiscalização do CRECI-PB, 

respectivamente, através de servidor devidamente designado pelo ordenador de despesas, 

nos termos do artigo 73, da Lei n. 8.666/1993. 

14.2. A fiscalização pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades na contratação, nem perante terceiros, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica a 

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou preposto. 

14.3. A ação ou a omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização do CRECI-PB, não eximirá 

a CONTRATADA da total responsabilidade pela má execução da contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO DO CONTRATO 

 

15.1. A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

16.1. Caberá ao CRECI-PB providenciar, por sua conta, a publicação resumida do instrumento 

de contrato e de seus eventuais aditamentos, na Imprensa Oficial e no prazo legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 

17.1. Os casos omissos serão decididos de comum acordo pelas partes e na forma da legislação 

aplicável. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO AMPARO LEGAL E DA SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E 

CONTRATUAIS 



 

 

18.1. O presente contrato fundamenta-se: 

18.1.1. NaLei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores; 

18.1.2. Nos preceitos de direito público; 

18.1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições 

do Direito Privado. 

18.1.4. Relativamente ao disposto na presente Cláusula, aplicam-se subsidiariamente, 

as disposições da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

18.2. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente 

Contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho 

fundamentado representante legal da CONTRATANTE. 

18.3. Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente registrada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

 

19.1. Será eleito o foro da Seção Judiciária da Paraíba – Justiça Federal de Primeira Instância, 

para dirimir as questões derivadas do presente contrato. 

E por estarem assim ajustadas, foi lavrado o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES e 
pelas testemunhas abaixo firmadas. 
 

 

 

______________________________________ ________________________________________ 
RÔMULO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE – CRECI 21ª Região 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: Nome: 

RG n.º RG n.º 

 

 

 


