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Processo n° 2018/02063-8 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO PARÁ, CNPJ. nº 04.976.700/0001-77, por meio 

de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 33.569, de 12 de Junho de 2018, torna público 

aos interessados, que fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

18/2018, do tipo MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, para contratação de empresa 

especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de 

combustíveis (gasolina. Diesel, Etanol) utilizando cartão eletrônico (com chip), tecnologia 

smart, ou cartão de tarja magnética (transmissão por meio de linha telefônica) e talão de Vale 

Combustível (ticket) para atender as necessidades da Frota de Veículos do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará (29 veículos), para abastecimento do gerador (diesel) e demais 

necessidades da frota de veículos, tendo como fundamentos a Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, o Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, o Decreto Federal  n° 

5.450, de 31 de maio de 2005, o Decreto Estadual n° 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, o 

Decreto Estadual n° 967, de 14 de maio de 2008, Decreto Estadual n° 876 de 29 de outubro de 

2013, a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, subsidiariamente, a 

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 

(Código de Defesa do Consumidor), bem como pelas condições e exigências contidas neste 

Edital e seus anexos.  

 

A Sessão Pública ocorrerá às 10 horas (horário oficial de Brasília - DF) do dia 19 de 

dezembro de 2018, no site da Internet http://www.licitacoes-e.com.br. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1. Contratação de Empresa Especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, 

controle e aquisição de combustíveis (gasolina. Diesel, Etanol) utilizando cartão eletrônico 

(com chip), tecnologia smart, ou cartão de tarja magnética (transmissão por meio de linha 

telefônica) e talão de Vale Combustível (ticket), pelo período de 12 (doze) meses, para 

atender as necessidades da Frota de Veículos do Tribunal de Contas do Estado do Pará (29 

veículos), para abastecimento do gerador (diesel) e demais necessidades.  

 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, 

especializadas no ramo e que satisfaçam as condições deste Edital e seus anexos. 

2.2. Não poderão participar da presente licitação empresas que estejam punidas com 

suspensão do direito de licitar com este Tribunal ou declaradas inidôneas por qualquer outro 

Órgão da Administração Pública.  

 

3 - DAS PEÇAS DO EDITAL  

3.1 - Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II - Modelo de Procuração; 

Anexo III - (A e B) - Modelos de Declaração. 

Anexo IV - Contrato 
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4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, art. 22, do Decreto 2.069/06), no site 

http://www.licitacoes-e.com.br. 

4.2. O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 

licitante, ou seu representante legal, e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (§ 6º, art. 3º, do Decreto 2.069/06). 

4.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

do sistema ou ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, art. 3º do Decreto 

2.069/06). 

 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico (http://www.licitacoes-e.com.br), assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances (inciso III, art. 14, Decreto 2.069/06). 

5.2. Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 

(inciso IV, art. 14, Decreto 2.069/06). 

5.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e 

subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo o valor total do item em reais a 

que concorre. A proposta deverá ser enviada a partir do momento da publicação do aviso no 

Diário Oficial do Estado até as 09 horas (horário oficial de Brasília - DF) do dia 19 de 

dezembro de 2018 (data de abertura da Sessão Pública) e será permitida alteração somente 

nesse mesmo prazo, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (art. 22, caput, Decreto 

2.069/06). 

5.4. Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital (§ 2°, art. 22, Decreto 2.069/06). 

5.5. Não serão admitidas propostas que apresentarem as unidades de fornecimento diferentes 

das estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência. 

5.6. É vedado ao licitante a identificação na proposta comercial do nome ou timbre da 

empresa, sob pena de desclassificação. 

5.7. O licitante poderá utilizar o campo “Informações Adicionais” para fornecer informações 

relacionadas as especificações do objeto constante no Termo de Referência - Anexo I do 

edital. 

 

6 - DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. A proposta deverá conter: 

6.1.1. Prazo de validade, não inferior a sessenta (60) dias consecutivos, a contar da data da 

abertura da sessão pública deste Pregão. 

6.1.2. Valor da Taxa de Administração em porcentagem (%), conforme Anexo I - Termo de 

Referência do Edital, expressos numericamente e por extenso, incluídas todas as despesas que 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

 

 

 3 

influenciam nos custos, tais como: impostos, taxas, contribuições fiscais e quaisquer outros 

que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o valor proposto. 

6.1.3. Razão social, endereço com CEP, telefone, endereço de e-mail, número do CNPJ/MF, 

Banco, agência e número da conta corrente. 

6.1.4. Declaração de que é revendedor autorizado do objeto, conforme item 5.2 do Termo de 

Referência (Anexo I do Edital) 

6.1.5. Declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital. 

6.1.6. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação, 

conforme dispõe o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002. 

6.1.7. Ser apresentada, em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com todos os 

valores propostos expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional. 

6.1.8. Oferta firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem conter 

alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

6.1.9. Assinatura do responsável ou do representante legal (quando do envio da proposta ao 

Pregoeiro, pelo vencedor), bem como a identificação do seu nome abaixo da assinatura. A não 

identificação do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui motivo de 

desclassificação da licitante, contudo, esta informação deverá ser fornecida na fase de 

julgamento. 

6.2. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a 

composição dos preços propostos. 

6.3. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e 

seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o seu julgamento. 

6.5. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do fornecedor, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

7 - DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital terá início a Sessão Pública deste 

Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas conforme disposto 

neste Edital e seus Anexos e de acordo com o Decreto Estadual nº 2.069/06. 

 

8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo cada licitante imediatamente informado do seu recebimento 

e respectivo horário de registro e valor. 

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras 

de aceitação dos mesmos. 

8.3. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado pelo 

licitante e registrado no sistema. 

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 
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8.5. Durante o transcurso da Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 

identificação do detentor do lance. 

8.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 

período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 

retomando ao Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

8.7.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

Sessão do Pregão será automaticamente suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes. 

 

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços levando em consideração a 

menor Taxa Administrativa ofertada, de acordo com as exigências contidas no Edital, 

podendo encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que 

tenha apresentado o lance de menor valor, para que sejam obtidas melhores condições, bem 

assim, decidir sobre sua aceitação. 

9.1.1. A taxa administrativa deverá estar em percentual (%), cabendo proposta igual ou 

menor que zero (≤ 0). 

9.2. Serão desclassificadas as PROPOSTAS que apresentarem preços excessivos ou 

inexequíveis nos termos do art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93. 

9.3. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e 

verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. 

9.4. No caso da ocorrência de participante que detenha a condição de Microempresa (ME) ou 

de Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, adotar-se-ão os seguintes procedimentos: 

9.4.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de adjudicação às ME e EPP, 

entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e 

EPP sejam iguais ou até cinco por cento (5%) superiores à proposta mais bem classificada. 

9.4.2. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 

prazo máximo de cinco (05) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

b) A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado; 

c) Não ocorrendo a adjudicação da ME ou EPP, na forma da letra b, acima, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.4.1, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem 

enquadradas no subitem 9.4.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

e) O disposto neste subitem somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por licitante enquadrada como ME ou EPP. 

9.4.3. Na hipótese da não adjudicação nos termos previstos no subitem 9.4.1, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

9.5. No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante 

desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 

certame. 

9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere o item 9.5, o Pregoeiro poderá negociar com o 

licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.5.2. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 

dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 

e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação e habilitação. 

9.6. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes o prazo de oito (08) dias úteis para 

a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que 

ensejaram a desclassificação ou inabilitação, conforme preceitua o art. 48, §3° da Lei n° 

8.666/93. 

9.7. É vedado ao licitante desistir da proposta de preço após o início desta fase, bem como a 

desistência de lances ofertados, sujeitando-se, o licitante, em qualquer hipótese, à penalidade 

do art. 93 da lei nº 8.666/93. 

9.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente 

como vencedora e, não havendo manifestação pela interposição de recurso, ser-lhe-á 

adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

9.9. A adjudicação do Pregoeiro ficará sujeita à homologação pela autoridade competente. 
 

10 - DA HABILITAÇÃO 

10.1. Os documentos referentes à habilitação deverão ser enviados através do sistema 

licitacoes-e, no prazo máximo de vinte e quatro (24) horas úteis, após solicitação do 

Pregoeiro. 

10.1.1. Os documentos e anexos exigidos, após remessa via sistema licitacoes-e, deverão ser 

apresentados em original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de setenta e duas (72) 

horas de dias úteis a contar do encerramento da sessão pública. 

10.2. Para a habilitação, a licitante detentora da melhor oferta deverá apresentar os 

documentos a seguir relacionados: 

 

10.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual e empresa individual de 

responsabilidade limitada (Lei 12.441, de 11/07/2011); 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em conformidade com o Código 

Civil Brasileiro, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
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de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus atuais 

administradores, com a devida indicação da atividade comercial compatível com o objeto da 

solicitação, vigente na data de abertura desta licitação; 

b.1) Os documentos de que trata a alínea anterior deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de provas de 

diretoria em exercício. 

 

10.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se for o caso, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

c) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e a dívida ativa da União e 

Previdenciária, expedida pelo Ministério da Fazenda (Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de 

outubro de 2014); 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Natureza Tributária e não Tributária da Secretaria da Fazenda Estadual do 

domicílio da proponente, ou certidão equivalente; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante a apresentação de Certidão de 

Débito e Certidão de Regularidade Fiscal do domicílio ou sede do licitante, ou certidão 

equivalente que abranja todos os tributos municipais;  

f) prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 

(Certificado de Regularidade de Situação - CRS). Será aceito Certificado da matriz em 

substituição ao da filial ou vice-versa quando comprovadamente houver arrecadação 

centralizada. 

10.2.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de cinco (05) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao dia útil seguinte ao do momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 

10.2.2.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à adjudicação, 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 ou revogar a licitação. 

 

10.2.3. Relativos à Regularidade Trabalhista: 

10.2.3.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Art. 642-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho (Lei nº 12.440 de 07/07/2011). 
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10.2.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

11.2.4.1. Certidão negativa de FALÊNCIA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

10.2.5. Relativo à Qualificação Técnica: 

a) comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio de apresentação de 

atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado. 

a.1) Para efeito desta condição, o quantitativo total atestado deve comprovar a execução com 

características e quantidades semelhantes ou superiores ao objeto da Licitação; 

 

10.3. Relativo à Trabalho de Menor de Idade: 

10.3.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor 

de dezoito (18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de dezesseis (16) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo III - Modelo de Declaração “B” 

deste Edital. 

10.4. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou ainda, ser 

autenticada por servidor do Tribunal de Contas do Estado do Pará, mediante a apresentação 

dos originais, ou cópia da publicação em órgão da imprensa oficial. 

10.5. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer 

documento solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.6. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao 

último lance dado, deverão ser encaminhados, no prazo máximo de vinte e quatro (24) horas, 

a contar da solicitação do Pregoeiro, pelo sistema lictacoes-e, sendo os originais ou cópias 

autenticadas por meio de cartório competente, apresentados no prazo máximo de setenta e 

duas (72) horas de dias úteis, a contar do encerramento da Sessão Pública do Pregão. 

10.7. A licitante que deixar de atender aos subitens acima, no prazo estipulado, será 

inabilitada.  

10.8. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, 

com o número do CNPJ e, preferencialmente, com seu endereço respectivo, devendo ser 

observado o seguinte: 

10.9. Caso o licitante seja a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do 

CNPJ da matriz, ou; 

10.10. Caso o licitante seja a filial, todos os documentos deverão estar com o número do 

CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no 

próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de 

Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, 

devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a 

centralização, ou;  

10.11. Caso o licitante seja a matriz e o prestador do objeto for a filial, os documentos 

deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

10.12. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial 

aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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10.13. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, implicará a 

inabilitação do licitante. 

10.14. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser 

entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor 

juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 

Documentos. 

10.15. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 

Documentos. 

10.16. As declarações relacionadas deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou 

Empresas que as expediram. 

10.17. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

Licitante. Os documentos que não tenham prazo de validade, somente serão aceitos com data 

não excedente a cento e oitenta (180) dias que antecedem a data da abertura da sessão pública, 

exceto atestado(s). 

 

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

11.1. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, na forma eletrônica (art. 19, 

Decreto 2.069/06). 

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas. 

11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, na forma eletrônica, até três (03) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

Sessão Pública (art. 20, Decreto 2.069/06). 

11.3. Os pedidos de esclarecimento e de impugnação devem ser encaminhados ao Pregoeiro, 

exclusivamente por meio eletrônico, no sistema licitações-e (www.licitacoes-e.com.br). 

11.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização da sessão pública do certame. 
 

12 - DOS RECURSOS 

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, exclusivamente por meio 

eletrônico, no sistema licitações-e do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br), imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias 

úteis para apresentação das razões do recurso, que deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro 

também exclusivamente por meio do sistema licitações-e, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados a apresentarem as contrarrazões via o mesmo sistema, em igual prazo, que 

começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes asseguradas vista imediata 

dos autos. 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do 

direito de recurso e na adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

12.3. Qualquer recurso e/ou impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito 

suspensivo. 

12.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação somente dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.5. A petição deverá ser feita na própria Sessão Eletrônica, e será reduzida a termo em Ata. 

12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Comissão 
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Permanente de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Pará, localizado na Travessa 

Quintino Bocaiúva, nº 1583 - Nazaré - Belém/Pa, em dias úteis, no horário de 9h a 13h. 
 

 

13 - DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 

13.1. O Contrato regerá, em consonância com este Edital e seus Anexos, as condições legais 

de fornecimento, garantia do objeto e o pagamento entre o Tribunal e a licitante vencedora. 

13.2.O Contrato regerá, em consonância com este Edital e seus Anexos, as condições legais 

de fornecimento, garantia do objeto e o pagamento entre o Tribunal e a licitante vencedora. 

13.3. Caso a licitante vencedora não assine o termo de contrato ou não retire o instrumento 

equivalente quando convocado, é facultado a este Tribunal convocar as licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação. 

13.4. No caso de desistência da licitante vencedora após a homologação desta licitação, para 

entrega do objeto licitado, fica sujeita à multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

contrato, caso se recuse ao cumprimento, sem prejuízo das outras sanções previstas em Lei. 

13.5. Será imposta multa de dois por cento (2%) sobre o valor do contrato, além de multa de 

zero, zero trinta e três por cento (0,033%) por dia de atraso na entrega do objeto.  

13.6. No caso de desistência da licitante vencedora após o julgamento, esta responderá por 

eventuais perdas e danos para com o Tribunal de Contas, e ficará suspensa de licitação com 

esta Corte por prazo não superior a dois (02) anos a contar da data da sanção, assim como, a 

empresa que apresentar dolosamente, por ocasião da habilitação, documentos fraudulentos ou 

sem validade, comprovadamente visando frustrar os objetivos desta licitação, também ficará 

suspensa de licitação no Tribunal por prazo não superior a dois (02) anos, a contar da data da 

sanção. 

13.7. As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem as condições previstas no item 13.3, 

recusarem-se a cumprir as obrigações empenhadas, ficarão também sujeitas às sanções 

referidas nos subitens 13.4, 13.5 e 13.6. 

13.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas, assegurar-se-á o direito à 

ampla defesa e ao contraditório. 

 

14 - DA DOTAÇÃO 

14.1 - As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste PREGÃO correrão à conta da 

dotação orçamentária própria do Tribunal, classificada: 

020101........................Tribunal de Contas do Estado do Pará 

01.032.1455 6.267........Operacionalização das Ações Administrativas 

Natureza da despesa: 

3390.30...................... Material de Consumo  

Fonte de Recursos:  

0101...........................Ordinários/Exercício Corrente 

0301...........................Ordinários/Exercícios Anteriores 

0112...........................Patrimonial/Exercício Corrente 

0312...........................Patrimonial/Exercícios Anteriores 

Contenção de Crédito - 2018ND00102  

 

15 - DO PAGAMENTO 

15.1 - O pagamento será feito por meio de Nota de Empenho, creditados em conta corrente do 
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licitante, após conferidos, aceitos e processados, pelo fiscal do contrato, e desde que 

comprovado o cumprimento dos deveres e obrigações da Contratada.  

15.2 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação ou 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão 

Pública. 

16.2. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a 

licitação, total ou parcialmente, por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

16.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, 

não sendo o Tribunal de Contas do Estado, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

16.4. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.5. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

16.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato que impeça a realização do certame 

na data marcada, a Sessão Pública será remarcada, na forma prevista na legislação, devendo a 

nova data ser divulgada na mesma forma utilizada para a divulgação da originalmente 

prevista. 

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Somente se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente neste Tribunal. 

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão 

da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 

16.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 

contratação. 

16.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância às devidas 

disposições legislativas. 

16.11. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado ao Pregoeiro pelo e-mail: 

mlobo@tce.pa.gov.br.  

16.11.1. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 

estritamente informal. 

16.12. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

quaisquer documentos relativos a esta licitação. 
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16.13. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do 

Estado, no jornal em que foi publicado a primeira vez e, quando for o caso, na página do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará na rede mundial de computadores (www.tce.pa.gov.br) 

e no site da Internet www.licitacoes-e.com.br, pelo menos por um (01) dia, salvo com 

referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes 

legais das licitantes participantes do certame, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que 

comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de: 

16.13.1. Julgamento deste Pregão; 

16.13.2. Recursos porventura interpostos. 

16.14. Os esclarecimentos, recursos e impugnações a respeito de condições do Edital e de 

outros assuntos relacionados à presente licitação serão divulgados mediante publicação de 

notas nos sites da Internet www.tce.pa.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, ficando as 

licitantes obrigadas a acessá-los para a obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 

16.15. Este edital e seus anexos serão fornecidos gratuitamente pela Internet, através do portal 

www.licitacoes-e.com.br. 

16.16. Todas as menções a horários feitas neste edital têm como referência o horário oficial de 

Brasília - DF. 

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

16.18. As questões decorrentes da execução desta licitação, que não forem dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Comum do Estado do 

Pará. 

 

Belém, 05 de dezembro de 2018. 

 

 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

Presidente 
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ANEXO I - Termo de Referência 

      

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - TÍTULO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Termo de Referência para a contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o 

fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina, Diesel, 

Etanol) utilizando cartão eletrônico (com chip), tecnologia smart, ou cartão de tarja 

magnética (transmissão por meio de linha telefônica) e talão de Vale Combustível (ticket), 

pelo período de 12 (doze) meses, para atender a frota de veículos do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará (29–vinte e nove - veículos), para abastecimento do gerador(diesel) e 

demais necessidades da Frota de Veículos do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

 

2 - ANTECEDENTES 

2.1 - Antecedentes Gerais 

O processo Licitatório se faz necessário em face de manutenção do modelo de 

abastecimento, objetivando que a rede credenciada de postos abranja toda cidade de 

Belém no Estado do Pará, suprindo dessa forma todas as necessidades do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará. 

 

3 - OBJETIVOS 

a) O principal objetivo: Aquisição de combustível 24hs por dia, na cidade de Belém no 

Estado do Pará, para atender as demandas diárias da Frota de Veículos do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará. 

b) Flexibilidade na compra de combustíveis, por acesso facilitado a uma rede de vendas dos 

produtos especificados, com qualidade e sobretudo, com oferta do melhor preço praticado 

no mercado; 

c) Agilidade nos procedimentos de abastecimentos dos veículos. 

 

4 - OBJETO 

Cartão eletrônico (com chip), tecnologia smart, ou cartão de tarja magnética (transmissão 

por meio de linha telefônica) e talão de Vale Combustível (ticket) para atender as 

necessidades de abastecimento da Frota de Veículos do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará. 

4.1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

4.1.1 - Cartão eletrônico (com chip), tecnologia smart, ou cartão de tarja magnética 

(transmissão por meio de linha telefônica) e talão de Vale Combustível (ticket) 

4.1.2 - Do local de abrangência do serviço: Toda Região Metropolitana de Belém no Estado 

do Pará, através de rede de postos credenciados pelo Licitante. 

 

5 - OBRIGAÇÃO DO LICITANTE: 

5.1 - O Licitante deverá ser revendedor autorizado do objeto; 
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5.2 - O Licitante deverá apresentar declaração, informando que é revendedor autorizado do 

objeto; 

5.3 - Fornecimento de 31 (trinta e um) cartões eletrônicos individuais e 110 (cento e dez) 

tickets de Vale Combustível por mês e adicionais, de acordo com a necessidade da 

CONTRATANTE. O CONTRATANTE deverá ter autonomia para criação ou supressão on-

line de senhas para seus usuários, bem como ter a visualização on-line das 

autorizações/autonomias, sem a necessidade de comunicações com a contratada;     

5.4 - Manter atualizadas as informações sobre a rede de estabelecimentos credenciados ao 

sistema, comunicando periodicamente a CONTRATANTE sobre novas inclusões e exclusões. 

5.5 - Providenciar a imediata substituição dos cartões magnéticos que, comprovadamente, 

forem perdidos ou danificados; 

5.6 - O LICITANTE deverá designar formalmente um preposto juntamente com um número 

de telefone, para representa-la administrativamente junto a CONTRATANTE, durante o 

período de vigência do contrato. 

5.7 - A CONTRATADA deverá entregar ao contratante, lista de todos os postos credenciados, 

até o prazo de quinze dias da celebração do contrato e, que estejam no máximo em um raio de 

03 (três) quilômetros distantes da sede do Tribunal de Contas do Estado do Pará, cito a 

travessa Quintino Bocaiuva, número 1585 esquina com avenida Nazaré no bairro de Nazaré. 

5.8 - A CONTRATADA deverá disponibilizar SISTEMA OPERACIONAL que permita ao 

usuário parametrizar o valor limite por litro de abastecimento. Esta parametrização só pode 

ser modificada pelo CONTRATANTE mediante o uso do sistema via web; 

5.8.1 - O sistema deverá disponibilizar ferramenta organizada de coleta de dados para 

elaboração de relatórios que permita ao usuário informações personalizadas; 

5.8.2 - O sistema deverá garantir a segurança e a integridade das informações; 

5.8.3 - O sistema deverá disponibilizar as informações relativas ao abastecimento da frota do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, via web em tempo real, fornecendo elementos para 

consulta, geração e emissão de relatórios gerenciais, detalhados individualmente e/ou em 

grupos, por períodos (diários, semanais, quinzenais, mensais e anuais), com as seguintes 

informações: 

a) identificação do veículo, inclusive com sua placa; 

b) identificação dos equipamentos; 

c) identificação do condutor responsável que executou o abastecimento; 

d) tipo de combustível utilizado no ato do abastecimento; 

e) quilometragem do veículo no instante do atendimento; 

f) quantidade abastecida de combustível; 

g) análise de consumo do veículo; 

h) valor unitário e total do abastecimento; 

i) identificação completa do posto de abastecimento; 

j) local, data e hora em que ocorreu o atendimento; 

k) composição da frota de veículos; 

l) histórico do veículo; 

m) análise de consumo de combustível por veículo; 

n) histórico da quilometragem da frota de veículos; 

o) preços praticados nos postos; 

p) quantidade de combustível e/ou atendimento por posto de abastecimento; 

q) consumo de combustível e/ou atendimento por condutor; 
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r) consumo de combustível e/ou atendimento por centro de custo; 

s) consumo de combustível e/ou atendimento por veículo; 

t) desvio de hodômetro por veículo; 

u) desvio de tipo de combustíveis por veículo e motor estacionário; 

v) desvio de consumo de combustível; 

w) evolução de despesas da frota. 

5.8.4 - O sistema deverá possibilitar a operação do gestor, via web, para as transações 

mínimas de: 

a) bloqueio temporário e/ou cancelamento de cartão; 

b) solicitação de 2ª via de cartão; 

c) incluir crédito extra ou suprimir crédito extra ou suprimir crédito autorizado; 

d) consulta on-line dos extratos dos cartões; 

e) verificação de saldos e transferência de créditos entre cartões; 

f) consulta ao extrato diário (Relatório Financeiro) da conta por unidade (centro de 

custo), identificando as despesas de cada veículo. 

5.8.5 - O sistema deverá estabelecer os níveis de permissão (consulta e administração) de 

acesso ao software via web a cada unidade, podendo um ou mais usuários ter acesso completo 

ou parcial às informações de sua frota, de acordo com as suas respectivas responsabilidades. 

 

6 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

6.1. A fiscalização do contrato é exercida no interesse do Contratante e não exclui nem reduz 

a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, 

na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

6.2. O contrato será acompanhado e fiscalizado durante sua execução que consiste na 

verificação da conformidade do fornecimento dos produtos e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, pelo Coordenador de 

Transportes do Tribunal de Contas do Estado, como fiscal  ANTONIO CARLOS DE 

FARIAS MEIRELES e MARCO ANTONIO MENDES VASCONCELOS como suplente, 

conforme a Lei nº 8.666/1993, ficando a CONTRATADA obrigada a atender às observações 

de caráter técnico do fiscal, que se acha investido em plenos poderes para: 

A.1. Conferir se o produto e ou serviço entregue está de acordo com as especificações 

técnicas exigidas; 

A.2. Informar ao setor competente da Secretaria de Administração as ocorrências que exijam 

decisões e providências que ultrapassem a sua competência. 

 

7 - RESULTADOS ESPERADOS 

Atender as necessidades diárias de abastecimento da Frota de Veículos do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará. 

 

8 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

8.1 - Prazo de Vigência do contrato: 01(um) ano 

8.2 - Prazo de entrega do Cartão eletrônico (com chip), tecnologia smart, ou cartão de tarja 

magnética (transmissão por meio de linha telefônica) e talão de Vale Combustível (ticket) : 

Até 30 dias. 
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8.3 - O abastecimento dos gabinetes dos Conselheiros se dará através de cartão magnético ou 

ticket combustível em papel que serão fornecidos pela LICITANTE; 

 

8.4 - Cada ticket combustível em papel corresponderá ao valor nominal de R$-30,00(trinta 

reais), podendo ser alterado de acordo com a necessidade da CONTRATANTE; 

8.5 - O abastecimento de veículos da administração se dará através de cartão magnético 

fornecido pela LICITANTE. 

8.6 - Média de consumo mensal: Gasolina 3.500 litros, Etanol 500 litros e Diesel 500 litros. 

8.6.1 - Para fins de cotação e/ou proposta, as empresas deverão informar o percentual da taxa 

de administração e o valor correspondente, considerando o preço global estimado dos 

fornecimentos, conforme tabela que segue: 

 

Tipo Und Qdt R$/Litro SUBTOTAL 

Gasolina Litro 42.000 4,20 176.400,00 

Diesel Litro 6.000 3,70 22.200,00 

Etanol Litro 6.000 3,70 22.200,00 

VALOR  TOTAL  ESTIMADO  220.800,00 

 

Taxa de Administração 

Estimada pelo serviço de 

gerenciamento 

2,19% Valor Estimado da 

Taxa de Administração 

4.835,52 

VALOR ESTIMADO  DA CONTRATAÇÃO 225.635,52 

 

9 - FORMA DE PAGAMENTO 

      Empenho. 

 

Belém-Pará, 10 de outubro de 2018. 

 

Respeitosamente, 

 

 

Antônio Carlos de F. Meireles 

Coordenadoria de Transporte 
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ANEXO II - Modelo de Procuração 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

sediada na 

(Endereço completo) 

 

 

 

 

 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., por meio de seu 

representante legal o (a) Sr. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Carteira de 

Identidade n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CPF n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . ., nomeia seu (sua) bastante procurador (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

o (a) Sr. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., com poderes para praticar todos os atos 

referentes ao Pregão Eletrônico n.º 18/08, inclusive ofertar lances verbais, interpor ou desistir 

de interpor recursos, bem como realizar negociações diretamente com o PREGOEIRO no 

tocante aos preços propostos.  

 

 

Localidade, _____ de _______________ de _______ 

 

 

 

(Assinatura reconhecida do Representante legal da Licitante) 

(Nome completo do Representante) 

(Cargo do Representante) 
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ANEXO III - Modelo de Declaração “A” 

 

 

(Nome da Empresa) 

sediada na  

(Endereço completo) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

DECLARO, para os devidos fins e sob os ditames da Lei, que a empresa . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme o art. 4º, Inciso VII da Lei nº 

10.520/2002, de 17 de julho de 2002. 

 

 

Localidade, _____ de _______________ de _______ 

 

 

 

(Assinatura) 

(Nome completo do Representante) 
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ANEXO III - Modelo de Declaração “B” 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

sediada na 

(Endereço completo) 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES 

QUANTO AO TRABALHO DO MENOR 

 

 

 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ sob o número . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a 

norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do art. 7º, inciso 

XXXIII, a saber: 

 

 

 ‘(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito anos e qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz a partir de quatorze anos.” 

 

 

 

 

 

 

 

Localidade, _____ de _______________ de _______ 

 

 

 

(Assinatura) 

(Nome completo do Representante) 
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ANEXO IV - CONTRATO  

 

CONTRATO Nº XX/2018 FIRMADO 

ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARÁ E A FIRMA, 

COMO ABAIXO SE DECLARA. 

 

Pelo presente instrumento, o Tribunal de Contas do Estado do Pará, com sede nesta Capital, 

na Trav. Quintino Bocaiúva nº 1585, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 04.976.700/0001-77, neste 

ato representado por sua Presidente, Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

doravante denominado CONTRATANTE e a empresa xxxxxxxx, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 

xx.xxx.xxx/xxxx-xx, situada na Rua xxxxxxx, nº xx, Bairro, CEP. xx.xxx-xxx, cidade/UF, 

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. xxxxxxxxxxxx, 

brasileiro, portador do RG nº xxxxxxxxxx XXX/XX e CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, resolvem 

celebrar o presente Contrato que, reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, 

por si ou por seus sucessores, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este Contrato decorre do Pregão Eletrônico n° 18/2018, 

homologado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, por despacho de xx de xxxxx 

de 2008, e publicado no Diário Oficial do Estado de xx de xxxxxx de 2018. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 - O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada para administrar 

o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina. Diesel, 

Etanol) utilizando cartão eletrônico (com chip), tecnologia smart, ou cartão de tarja 

magnética (transmissão por meio de linha telefônica) e talão de Vale Combustível (ticket), 

pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Frota de Veículos do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará (29 veículos), para abastecimento do gerador (diesel) e 

demais necessidades.  

2.2 - A execução dos serviços objeto deste Contrato observará integralmente, todas as 

disposições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2018 e seus anexos, que 

juntamente com a proposta da contratada integram o presente instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ABRANGENCIA DO SERVIÇO  
O local de abrangência do serviço será toda Região Metropolitana de Belém no Estado do 

Pará, através de rede de postos credenciados pelo Licitante, durante 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, para atender as necessidades diárias da Contratante.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO  

Deverá haver o fornecimento de 31 (trinta e um) cartões eletrônicos individuais e 110 (cento 

e dez) ticket de Vale Combustível por mês e adicionais, que ocorrerá de acordo com a 

necessidade da CONTRATANTE.     

4.1. Providenciar a imediata substituição dos cartões magnéticos que, comprovadamente, 

forem perdidos ou danificados; 
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4.2. Cada ticket combustível em papel corresponderá ao valor nominal de R$ 30,00 (trinta 

reais), podendo ser alterado de acordo com a necessidade da CONTRATANTE ou mediante 

expressa autorização desta; 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA LISTA DE POSTOS CREDENCIADOS  

A CONTRATADA deverá entregar ao contratante, lista de todos os postos credenciados, até 

o prazo de quinze dias da celebração do contrato e, que estejam em um raio máximo de 03 

(três) quilômetros distantes da sede do Tribunal de Contas do Estado do Pará, na travessa 

Quintino Bocaiuva, número 1585 esquina com avenida Nazaré no bairro de Nazaré.  

5.1. A Contratada deverá manter atualizadas as informações sobre a rede de estabelecimentos 

credenciados ao sistema, comunicando periodicamente a CONTRATANTE sobre novas 

inclusões e exclusões. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO REPRESENTANTE 
A CONTRATADA deverá designar formalmente um preposto juntamente com um número 

de telefone, para representa-la administrativamente junto a CONTRATANTE, durante o 

período de vigência do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

O prazo de entrega do Cartão eletrônico (com chip), tecnologia smart, ou cartão de tarja 

magnética (transmissão por meio de linha telefônica) e talão de vale combustível (ticket) será 

de até 30 dias da assinatura do contrato.  

7.1. O Objeto deste contrato deverá ser efetuada neste Tribunal, sob a supervisão da 

Coordenadoria de Transporte.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  

A vigência do presente Contrato será de doze (12) meses, a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR  

O valor estimado do presente Contrato é de R$ xxx.xxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxx) anual, para 

a média de consumo mensal de: Gasolina 3.500 (três mil e quinhentos) litros, Etanol 500 

(quinhentos) litros e Diesel 500 (quinhentos), que equivale ao valor dos créditos fornecidos, 

acrescidos do valor correspondente ao percentual da taxa de administração cotada na 

proposta da Contratada. 

9.1. O quantitativo dos créditos poderá variar para mais ou para menos de acordo com as 

necessidades do Contratante, conforme limites legais estabelecidos (parágrafo 1º, do art.65 da 

Lei 8666/93 e alterações posteriores). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

Na forma estabelecida pelo art. 65 §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e seus alterações, a 

CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões decorrentes da necessidade do serviço, até o limite de vinte e cinco por cento 

(25%) do valor inicialmente pactuado, mediante comunicação do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO  
O Tribunal de Contas pagará a importância referente ao fornecimento mensal de créditos 

acrescido de taxa de administração, apresentada na proposta comercial, em Banco 

credenciado e indicado pela Contratada e do qual será devidamente avisado. 

11.1. O pagamento se dará por meio de Nota de Empenho e todas as obrigações empenhadas 

serão integralmente respeitadas até a data do termo de vigência deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO 

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a 

CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 

- Advertência;  

- Multa; 

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este 

Tribunal por prazo de até dois (02) 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 à CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido 

o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL  
A não prestação do objeto, na forma, prazo, local, período e demais condições ajustadas, será 

causa de rescisão contratual, e sujeita a Contratada ao pagamento de multa, além das perdas e 

danos a que der causa em razão de seu inadimplemento, garantida, a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO  

A não prestação do objeto, na forma, prazo, local, período e demais condições ajustadas, será 

causa de rescisão contratual, e sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de dez por 

cento (10%) sobre o valor global, além das perdas e danos a que der causa em razão de seu 

inadimplemento, garantida a ampla defesa. 

A Contratada reconhece os direitos do Tribunal de Contas do Estado, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

A Contratada é responsável por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e quaisquer 

outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços 

desta contratação, ficando o Contratante isento de qualquer vínculo empregatício com os 

mesmos. 

15.1. É de única e inteira responsabilidade da Contratada reembolsar, pontualmente, os 

estabelecimentos comerciais pelo valor dos cartões e vales utilizados, durante o período de 

suas validades, independentemente da vigência do Contrato, ficando estabelecido que o 

Contratante não responderá por este reembolso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

020101........................Tribunal de Contas do Estado do Pará 

01.032.1455 6.267........Operacionalização das Ações Administrativas 

Natureza da despesa: 

3390.30...................... Material de Consumo  

Fonte de Recursos:  

0101...........................Ordinários/Exercício Corrente 

0301...........................Ordinários/Exercícios Anteriores 

0112...........................Patrimonial/Exercício Corrente 

0312...........................Patrimonial/Exercícios Anteriores 

Contenção de Crédito - 2018ND00102  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO  
A fiscalização do contrato é exercida no interesse do Contratante e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na 

sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

17.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado durante sua execução que consiste na 

verificação da conformidade do fornecimento dos produtos e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, pelo Coordenador de 

Transportes do Tribunal de Contas do Estado, como fiscal  ALFREDO CLAUDIO ASSIS DE 

OLIVEIRA e MARCO ANTONIO MENDES VASCONCELOS como suplente, conforme a 

Lei nº 8.666/1993, ficando a CONTRATADA obrigada a atender às observações de caráter 

técnico do fiscal, que se acha investido em plenos poderes para: 

17.1.1. Conferir se o produto e ou serviço entregue está de acordo com as especificações 

técnicas exigidas; 

17.1.2. Informar ao setor competente da Secretaria de Administração as ocorrências que 

exijam decisões e providências que ultrapassem a sua competência. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no 

prazo de dez (10) dias de sua assinatura, correndo as despesas às expensas da 

CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o foro da Comarca de Belém, Estado do Pará, 

para nele dirimir quaisquer divergências ou litígios por ventura decorrentes do presente pacto.                                   
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E por assim haverem acordado, as partes assinam o presente instrumento, que vai 

transcrito às fls.  do livro próprio, em duas (02) vias de igual teor, na presença das 

testemunhas ao final relacionadas, para todos os efeitos legais. 

 

Belém, xx de xxxxxxxxxx de 2018 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

........................................................  ........................................................ 

RG:      RG: 

CPF:      CPF: 


