
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 091/2016

PROCESSO Nº. 23122.022050/2016-32
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal de São
João del-Rei, por meio do Setor de Compras e Licitações, sediado a Praça Frei Orlando, 170, Centro,
CEP 36.307-352, em São João del-Rei/MG, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das
Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e nº 02, de 11 de outubro de 2010,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 19/05/2017
Horário: 09 horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de administração,
gerenciamento e controle informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com
chip como meio de intermediação do pagamento, para aquisição de combustíveis em rede de
postos credenciados, tipo gasolina comum e óleo diesel tipo s-10 afim de atender aos veículos
oficiais (automóveis tipo passeio, vans, motocicletas, caminhões, ônibus, micro-ônibus, tratores
e acoplados) e equipamentos institucionais (geradores, roçadeiras e demais equipamentos que
façam uso dos citados combustíveis) da UFSJ nos campi localizados nos municípios de São
João del-Rei, Ouro Branco, Divinópolis e Sete Lagoas, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será composta por um grupo, formados por três itens, conforme tabela
constante do Termo de Referência, devendo oferecer proposta para todos os itens que o
compõem.

1.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo maior desconto percentual para os
combustíveis e pelo menor percentual a ser cobrado para a taxa administrativa.



2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017 na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 15276/154069

Fonte: 0112.000000

Programa de Trabalho: 108635

Elemento de Despesa: 3.3.90.30/3.3.90.39

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo
interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.

3.4. 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 órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da
IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;

4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

4.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;



4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.6. Sociedades cooperativas.

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49.

4.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa;

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

4.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase
de recebimento de propostas.

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. Incumbirá 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.

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

5.6.1. Percentual de desconto para os combustíveis e valor anual para taxa de
administração;



5.6.2. Descrição detalhada do objeto.

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços.

5.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir,
no campo das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à
contribuição prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006.

5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo
de Referência.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo maior desconto oferecido (percentual) para
os itens 01 e 02 (combustíveis) e pelo valor total/anual para o item 03 (taxa de
administração).

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.



6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos.

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.10. 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.

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12. 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 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para
efeito de ordenação das propostas.

6.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.

6.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.1. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate.
Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação
das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.



7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.1.1. O critério de aceitabilidade será o de Menor Preço Global, dentro das
especificações solicitadas, conforme tabela constante do Termo de Referência,
devendo a licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem, sob
pena de desclassificação.

7.1.2. Os itens serão analisados individualmente. Não será aceito valor acima do
estimado, conforme previsto no termo de referência.

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.3. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que,
comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.

7.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma
do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da
IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008.

7.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação
por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.

7.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.

7.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 02 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.7.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.



7.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

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

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

8.2. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

8.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.

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


8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através
do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante
será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º
da LC nº 123, de 2006.

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação
Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:

8.4. Habilitação jurídica:

8.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM
nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

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

8.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNRC;

8.4.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agência;

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

8.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;



8.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

8.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

8.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;

8.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante;

8.5.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei;

8.5.8. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:

certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.6.1. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;

8.6.1.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;



8.6.2. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

8.6.3. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

8.7. No caso de licitação para locação de materiais ou para fornecimento de bens para
pronta entrega, não se exigirá da microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de
balanço patrimonial do último exercício social.

8.8. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a
qualificação técnica, por meio de:

8.8.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente,
por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.8.1.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no
mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser
executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato.

8.8.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social
vigente;



8.8.1.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

8.9. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

8.10. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão
ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no
sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do
sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail secol@ufsj.gov.br.
Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia
reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que
conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo
de 72 (setenta e duas) horas, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade
do sistema (upload) ou e-mail.

8.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais
exigências do edital.

8.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.

8.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.13. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da
sessão pública.

8.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma.

8.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
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8.16. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência de empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.17. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

9.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de
acordo com a fase do procedimento licitatório.

9.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada
ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento
convocatório.

10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.



11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos,
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio
do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

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

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

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato,
prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será
liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei
nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

13.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).



13.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger
um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

13.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;

13.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

13.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada, quando couber.

13.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008,
observada a legislação que rege a matéria.

13.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta
específica com correção monetária, em favor do contratante;

13.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, contados da data em que for notificada.

13.8. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

13.9. Será considerada extinta a garantia:

13.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as cláusulas do contrato;

13.9.2. no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não
comunique a ocorrência de sinistros.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência
será de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 meses,
conforme disciplinado no contrato. O contrato terá início em 01 de julho de 2017.



14.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF,
bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão
anexados aos autos do processo.

14.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15. DO REAJUSTE

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Contrato, anexo a este Edital.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os
materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º,
§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

18.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se
referir.



18.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.

18.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado 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 a Contratante.

18.6. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008,
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

18.6.1. não produziu os resultados acordados;

18.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;

18.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.

18.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.

18.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.

18.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto
ao SICAF.

18.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade
da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF.



18.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

18.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

18.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I
=

( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%365

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

19.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2. apresentar documentação falsa;

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5. não mantiver a proposta;

19.1.6. cometer fraude fiscal;

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:



19.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.

19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.

19.6. 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.

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo
de Referência.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
secol@ufsj.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Frei Orlando,
170 – Centro, CEP 36.307-352, São João del-Rei/MG, Setor de Compra e Licitações.

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, 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
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

21.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ufsj.edu.br, e também poderão ser lidos e/ou
obtidos no endereço Praça Frei Orlando, 170 – Centro, CEP 36.307-352, São João del-Rei/MG,
Setor de Compra e Licitações, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 e de 13:30 às 17:30
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.

21.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.10.1. ANEXO I - Termo de Referência;

21.10.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

São João del-Rei, 29 de novembro de 2016.

Fernanda Márcia de Lucas Resende
Pregoeira

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.ufsj.edu.br


ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente contratação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação

de empresa especializada na prestação de serviços continuados de administração,
gerenciamento e controle informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com
chip como meio de intermediação do pagamento, para aquisição de combustíveis em rede de
postos credenciados, tipo gasolina comum e óleo diesel tipo s-10 a fim de atender aos
veículos oficiais (automóveis tipo passeio, vans, motocicletas, caminhões, ônibus, micro-
ônibus, tratores e acoplados) e equipamentos institucionais (geradores, roçadeiras e demais
equipamentos que façam uso dos citados combustíveis) da UFSJ nos municípios de São João
del-Rei (Sede), Ouro Branco, Divinópolis e Sete Lagoas, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos;

1.2. Quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses:

* Base preço médio do município de São João del-Rei (Sede), local onde se localizam a maioria dos veículos
da frota oficial da UFSJ. Divulgado pela ANP referente ao período de 23/10/2016 a 29/10/2016

1.3. O percentual mínimo de taxa de desconto por combustível admitido pela UFSJ será de
0,10% (um décimo por cento);

1.4. O percentual máximo de taxa de administração admitida pela UFSJ será 3% (três por
cento);

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Devido à quantidade de pontos de abastecimento necessários, a contratação direta pela UFSJ
fica inviabilizada, pois representaria desperdício de recursos pela manutenção de diversos
instrumentos contratuais formalizados com o mesmo objeto, além da inviabilidade de
gerenciamento efetivo, ausência de padronização de procedimentos, tanto pela quantidade de

COMBUSTÍVEL QUANTIDADE
MENSAL (L)

QUANTIDADE
ANUAL (L)

PREÇOMÉDIO
(R$)*

CUSTO ANUAL
ESTIMADO (R$)

Gasolina 7692,25 92295 R$3,89 R$359.027,55

Óleo Diesel Tipo
S10 6657,50 79890 R$3,19 R$254.849,10

TOTAL ANUAL PREVISTO (R$) R$613.876,65

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O TOTAL FATURADO (%) 3,00% R$18.416,30

TOTAL (R$) R$632.292,95



contrações a serem realizadas, quanto pela estrutura dos postos de combustível, cujo aparato
tecnológico está aquém das necessidades da UFSJ, podendo levar ao abastecimento offline -
principal motivo de inconsistências - aliado à impossibilidade de previsão de gasto em cada
estabelecimento que, por razões de interesse público, poderá frustrar a expectativa de
vantajosidade também para o posto de combustível;

2.2. A necessidade de suprir a demanda de abastecimento dos veículos oficiais que compõe a
frota da UFSJ, nos municípios do estado de Minas Gerais, principalmente na cidade sede e
dos Campi, e em grande parte do território nacional (devendo haver postos credenciados, no
mínimo, em suas capitais), a fim de que seja possível o pleno desenvolvimento das
atividades institucionais administrativas e pedagógicas, já que muitas dessas atividades
precisam ser realizadas em locais diferentes da respectiva sede, requerendo assim uso dos
veículos oficiais, que por sua vez necessitam de combustíveis para trafegar;

2.3. A disponibilidade de uma rede credenciada de postos de abastecimento de combustíveis, que
atenda em grande parte do território nacional é imprescindível para o cumprimento das
atividades da UFSJ, garantindo assim, o deslocamento com segurança e eficiência dos
veículos oficiais;

2.4. Dentre as vantagens que se espera com o contrato de aquisição parcelada de combustíveis,
através de cartão magnético, destacamos:
I. Implementação para todos os veículos da frota oficial da UFSJ, eliminando uso do
suprimento de fundos ou contratos com postos de combustível locais;
II. Extensão do horário de abastecimento, pois se poderá contar com uma rede de postos
com abastecimento funcionando todos os dias da semana, ampliando o horário atual;
III. Flexibilidade do sistema de abastecimento pretendido;
IV. Simplificação dos procedimentos e das rotinas de controle dos abastecimentos
através de sistema informatizado, proporcionando agilidade nos procedimentos, obtenção de
informações da frota em tempo hábil, via internet, pela tomada de decisões corretivas.

2.5. Benefícios diretos:
I. Maior controle nos custos e segurança na administração das despesas;
II. Emissão de relatórios completos de consumo médio de cada veículo;
III. Quilometragem atual do veículo;
IV. Litragem de Combustível e Valor;
V. Número de frota do veículo;
VI. Matrícula ou senha do condutor;
VII. Data, hora, cidade e nome do posto em que ocorreu o abastecimento;
VIII. Determinação do valor de crédito dos cartões pela UFSJ;
IX. Gerenciamento completo via internet com acesso restrito;
X. Permite a pesquisa de preços, em função da variedade de postos credenciados;
XI. Controle dos usuários e veículos em tempo real via internet; como inclusão, bloqueio,
consulta de extratos e cancelamento.

2.6. Benefícios indiretos:
I. Maximização de resultados com menor uso de pessoal;
II. Segurança através de senha eletrônica;
III. Simplicidade operacional;
IV. Maior controle de pagamento e facilitação da fiscalização do contrato;
V. Abastecimento em nível nacional por meio de um único fornecedor;
VI. Permite controles administrativos;
VII. Determina limitadores de serviços, de acordo com a necessidade do gestor ou fiscal
do contrato;



VIII. Pagamento de múltiplos fornecedores, com o devido recolhimento de tributos, por
meio de um único fornecedor, ou seja, por meio de uma única fatura

2.7. A contratação em tela visa alcançar, por meio de controle eletrônico, o necessário controle de
gastos públicos, respeitando todos os princípios constitucionais e morais que regem a
administração pública, e obtento controle padronizado sobre o uso de combustíveis.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS (§ 1º, ART. 2º DO DECRETO 5.450/2005)
3.1. O objeto a ser contratado é caracterizado como serviço comum de que trata a Lei nº

10.520/02, o Decreto nº 5.450/05 e o Decreto nº 3.555/00, haja vista que os padrões de
desempenho, qualidade e todas as características gerais e específicas de sua prestação são as
usuais do mercado e passíveis de descrições sucintas, podendo, portanto, ser licitado por
meio da modalidade pregão;

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271/1997,
caracterizando-se como atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à
área de competência legal do órgão licitante, não-inerentes às categorias funcionais
abrangidas por seu respectivo plano de cargos;

3.3. Os serviços a contratar têm caráter de natureza continuada, ou seja, podem estender-se por
mais de um exercício financeiro, conforme preceitua o art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/1993 e IN – Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 02/2008, bem como portaria nº
958, de 18 de setembro de 2013, porquanto se considera a essencialidade do serviço o
prejuízo advindo de sua descontinuidade para a Administração;

3.4. Assim, o dimensionamento da duração do contrato por um período de até 60 (sessenta)
meses, com fundamento na lei de licitações, gera sensível economia a Administração já que
não se terá que, a cada exercício, iniciar novo procedimento licitatório, culminando com a
celebração de um contrato com efêmera duração, conforme art. 6º, inc. II, da Lei nº 8.666/93
c/c a Instrução Normativa nº MARE 18, de 1997.

4. DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. Lei nº 10.520/2002, Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013, e, subsidiariamente, a Lei nº

8.666/93 e suas alterações posteriores e legislação correlata.

5. CRITÉRIOS AMBIENTAIS
5.1. A licitante que vier a ser CONTRATADA será responsabilizada por qualquer de seus

credenciados que venham a causar prejuízo à Contratante em virtude de ter suas atividades
suspensas, paralisadas ou proibidas, por falta de cumprimento de normas ambientais, bem
como, por normas determinadas pela ANP - Agência Nacional do Petróleo. As empresas que
se dedicam ao gerenciamento do fornecimento de combustíveis assumem o risco, quando
selecionam para sua rede de credenciados, outras empresas em desacordo com as normas
legais.

6. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO (§ 2º DO INCISO VI ART. 9º DO
DECRETO 5.450/2005)
6.1. No preço ofertado, além de estar compatível com o de mercado, deverão estar inclusos todos

os custos necessários para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os
custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de
todo o pessoal da contratada, como, também, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta
ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.



6.2. O prestador de serviço deverá estar legalmente estabelecido e explorar ramo de atividade
pertinente e compatível com o objeto desta contratação.

6.3. Critérios adicionais estarão descritos em Edital.

7. FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
7.1. Promover otimização, padronização e racionalização no abastecimento de combustíveis em

geral, em rede credenciada, em caráter contínuo e ininterrupto dos veículos e equipamentos
institucionais pertencentes à UFSJ;

7.2. Promover gerenciamento de abastecimento da UFSJ, compreendendo a implantação e gestão
do sistema tecnológico específico, com metodologia de cadastramento dos veículos,
equipamentos e gestores, bem como controle de logística, possibilitando, em caráter
contínuo, o abastecimento e a fiscalização financeira e operacional do contrato,
contemplando:

I. Rede de postos credenciados idoneamente para o fornecimento dos
combustíveis;

II. Sistema para gestão de frota, capaz de identificar o veículo ou equipamento e
liberar o abastecimento de forma automática, reduzindo a intervenção humana;

III. Identificação automática, da data e da hora do abastecimento, da
identificação do posto, do volume abastecido, do usuário e do hodômetro do veículo, quando
for o caso;

IV. Gerenciamento do sistema por meio de senhas, com níveis de acesso
diferenciados aos fiscalizadores indicados pela UFSJ;

V. Informatização dos controles por meio de sistema integrado de gestão de
frota, possibilitando o lançamento de dados, emissão de relatórios financeiros, operacionais e
gerenciais, que permitam o controle total dos gastos.

7.3. Disponibilizar à UFSJ relatórios operacionais e gerenciais informatizados, para cada veículo,
contendo: placa do veículo, modelo do veículo, quantidade de combustível, tipo de
combustível, hodômetro no momento do abastecimento, relação km/l, local, hora e data de
cada abastecimento;

7.4. Incluir ou excluir veículos, equipamentos e usuários do cartão a critério da UFSJ durante
toda a execução do contrato;

7.5. Proporcionar abastecimento de combustível nas localidades relacionadas neste Termo de
Referência e no Edital;

7.6. Efetuar o abastecimento de forma parcelada, obedecendo à normas da ANP - Agência
Nacional de Petróleo, nos postos credenciados pela CONTRATADA, não se admitindo
recusa do posto credenciado em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada;

7.7. Os combustíveis que apresentarem, nos casos comprovados pela fiscalização competente,
densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o
solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição, bem
como a presença de outras substâncias em percentuais além dos permitidos, serão recusados
e deverão ser substituídos sem custo para a UFSJ, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contados a partir da formalização da recusa;

7.8. Arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento eletrônico e
equipamentos, instalações, treinamento, manutenção, relatórios e outras decorrentes do
serviço;

7.9. Efetuar eletronicamente a operação, o registro e o tratamento das informações no sistema de
controle de abastecimento, através do uso de equipamentos especiais de leitura e gravação de
dados, com geração automática, com ou sem necessidade de digitação dos dados anteriores;



7.9.1. O sistema de controle de abastecimento deverá oferecer, a cada operação de
fornecimento de combustível realizada, comprovante impresso em duas vias, devendo constar
o tipo de combustível, litragem abastecida, preço total em reais, data do evento e a informação
da quilometragem, quando for o caso, a identificação do usuário, ficando no poder deste uma
das vias, que será destinada à UFSJ.

7.10. Fornecer combustível para os veículos ou equipamentos cadastrados no sistema de
gerenciamento eletrônico em postos credenciados pela CONTRATADA, em conformidade
com a quantidade informada pela UFSJ;

7.11. Fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita total
compatibilidade com sistemas operacionais da UFSJ para permitir importação de dados;

7.12. A fim de atender às excepcionalidades da UFSJ, o sistema deverá possuir previsão para
lançamento manual com autorização fornecida via telefone, 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, de forma a manter o abastecimento em caso de pane do sistema
informatizado no local do abastecimento;

7.13. Indicar os horários de funcionamento de sua rede de postos credenciados, bem como, em
destaque, aqueles que trabalham em sistema de 24 (vinte e quatro) horas;

7.14. Autorizar o abastecimento conforme necessidades e metas do serviço, cuja periodicidade
será acompanhada pela UFSJ, mediante relatório gerencial emitido pela CONTRATADA,
especialmente quanto à quilometragem e à litragem;
7.14.1. O abastecimento indevido não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base

operacional, se constatado, será considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serão
suportadas pela CONTRATADA;

7.14.2. A UFSJ desconsiderará possíveis transações e respectivos abastecimentos
efetuados depois da comunicação de dano físico, perda ou extravio do cartão ao suporte
técnico da CONTRATADA.

7.15. Credenciar rede de postos certificados pela ANP para o fornecimento, todos os dias da
semana, dos combustíveis contratados;

7.16. Não ultrapassar o limite de crédito estabelecido em R$ ou LITRAGEM pela UFSJ, para cada
item, sem expressa autorização do gestor/fiscal, conforme o caso. Os abastecimentos
realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito serão de total
responsabilidade da CONTRATADA;
7.16.1. Permitir, através do sistema de gerenciamento, alterações dos limites

inseridos inicialmente a qualquer tempo, mediante autorização da UFSJ.
7.17. Todas as promoções e descontos propiciados pelos estabelecimentos de abastecimento

deverão ser repassados á UFSJ, sendo que o preço promocional e/ou à vista deverá ser
aplicado ao pagamento à empresa, sem descriminação, sempre considerado o menor preço
que estiver sendo praticado no estabelecimento.

8. DOS CARTÕES
8.1. A CONTRATADA deverá fornecer, de imediato, um cartão por veículo ou equipamento,

totalizando 59 (cinquenta e nove) cartões, que não poderão ser cobrados, pois seu valor
deverá estar incluso na taxa de administração do gerenciamento da frota. A quantidade de
cartões confeccionados poderá aumentar ou diminuir conforme necessidade da UFSJ;

8.2. A CONTRATADA deverá fornecer ainda margem para 20 (vinte) cartões adicionais em caso
de necessidade que também não poderão ser cobrados, pois seu valor deverá estar incluso na
taxa de administração do gerenciamento da frota;

8.3. Deverão ser fornecidos cartões com dados mínimos de identificação de cada veículo da frota
ou equipamento, tal como sistema eletrônico, gravação em cartão magnético ou similar, para



controle de abastecimentos, que servirão como meio de pagamento na rede de postos
credenciados;

8.4. Cada usuário deverá ter sua identificação validada através de senha ou dispositivo, que não
permita abastecimento por responsáveis não identificados ou autorizados pelos gestores,
durante qualquer operação realizada na rede credenciada;

8.5. A rede de postos credenciados deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões
dos usuários do sistema;

8.6. Todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da CONTRATADA
deverão por esta serem reembolsados, não existindo nenhuma relação financeira entre a
UFSJ e tais fornecedores prestadores de serviços;

8.7. Em caso de perda ou furto dos cartões, a UFSJ comunicará à CONTRATADA por e-mail,
telefone ou por escrito, através de documento oficial. Após a comunicação, a UFSJ não se
responsabilizará pelo uso indevido do cartão. A CONTRATADA deverá possuir outro
sistema que permita o pagamento dos combustíveis. O prazo máximo aceito para o
pagamento dos combustíveis nessa situação será de até 30 (trinta) minutos;

9. DO SISTEMA
9.1. A CONTRATADA disponibilizará á UFSJ sistema para gerenciamento, via web, capaz de

armazenar todas as informações necessárias à apuração de custos, individualizadas, e de
gerar informações consolidadas;

9.2. O sistema deverá permitir, para cada veículo integrante da frota ou equipamento, o
armazenamento e consolidação de informações tais como identificação do portador do cartão,
quilometragem do veículo quando for o caso, tipo de combustível adquirido, preço da
aquisição do combustível, local de aquisição do combustível, datas e horários das operações
bem como quaisquer outras informações necessárias ao gerenciamento eficaz;

9.3. O sistema deverá permitir a critério da UFSJ no mínimo 3 (três) acessos simultâneos a partir
de qualquer computador conectado à rede mundial de computadores, permitindo o acesso
on-line a todos os dados e à emissão, a qualquer momento, de relatórios gerenciais;

9.4. 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. A CONTRATADA deverá
responder civil, penal e administrativamente, por qualquer dano que cause ao erário.

10. CONTROLE E SEGURANÇA DO SISTEMA
10.1. O controle e a segurança do sistema de serviço deverá ser executado com base nos

parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
10.1.1. Adotar sistema de segurança que impeça o abastecimento de outros veículos

ou equipamentos que não sejam autorizados pela UFSJ, permitindo o controle sobre todos os
abastecimentos;

10.1.2. Colocar à disposição senhas individuais para os servidores indicados pela
UFSJ para terem acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de abastecimento;

10.1.3. Permitir o acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de
abastecimento, para qualquer operação, com exigência prévia de digitação de senha válida do
usuário;

10.1.4. Efetuar o bloqueio de abastecimento de combustíveis dos veículos ou
equipamentos, imediatamente após solicitação da UFSJ, o que somente poderá ser feito pelos
representantes indicados pela UFSJ;



10.1.5. Permitir a troca periódica ou validação de senha pessoal dos fiscalizadores
do contrato, sempre que houver necessidade;

10.1.6. O abastecimento indevido, não autorizado, em duplicidade ou que esteja
bloqueado, será considerado falha do sistema e não será suportado pela UFSJ;

10.1.7. Permitir a captura de dados como identificação do veículo ou equipamento,
data e hora do abastecimento, identificação do posto, do volume abastecido e do hodômetro
do veículo, de forma automática, sem intervenção humana;

10.1.8. A CONTRATADA ficará impedida de usar os dados em seu poder, bem
como repassá-los a terceiros, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito da UFSJ.

11. DO SUPORTE TÉCNICO
11.1. A Licitante Contratada deverá prestar suporte técnico, sem ônus para a UFSJ, por meio de

pessoal e setor especializados, via telefone e internet, não sendo aceito sistema de
atendimento exclusivamente eletrônico, de modo a permitir a comunicação dos usuários e
fiscalizadores, no mínimo de segunda a sexta-feira das 08h00min às 18h00min, exceto
feriados, a fim de prestar esclarecimentos em geral;

11.2. O suporte técnico também deverá dispor de procedimentos para atendimento às situações de
contingências, que consistirão na obtenção, por telefone, por parte da rede credenciada, do
número da autorização de abastecimento a ser transcrito para formulários específicos da
Licitante Contratada, visando garantir a manutenção das informações necessárias ao controle
e gestão dos abastecimentos e não comprometer a continuidade das atividades operacionais
da UFSJ;

11.3. As informações de todos os fornecimentos da rede de postos credenciada efetuada por outros
meios para a utilização de mídia ou dispositivo equivalente, nas situações de contingências
(a exemplo da “autorização via telefone”), deverão estar disponíveis à UFSJ para consulta no
dia útil seguinte à sua utilização.

12. DA REDE DE POSTOS CREDENCIADA
12.1. A contratada deverá ter postos credenciados em todos os municípios que a UFSJ possui

Campus, e no mínimo, nas capitais dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de
Janeiro e São Paulo;

12.2. Áreas preferenciais para abastecimento:
I. Áreas circunscritas num raio máximo de 15 Km da sede de cada Campus,

onde deverá existir um número mínimo de 03 (três) postos credenciados, estruturados para
fornecimento;

II. Para os órgãos participantes que, devido a sua localização geográfica, não
possuírem postos de combustíveis no raio preferencial, deverão ser credenciados
estabelecimentos por estes solicitados de acordo com a logística de abastecimento delineada
em função da distância e localização;

III. Considerando que os veículos constantemente se deslocam entre os
municípios que a UFSJ possui Campus, além da obrigatoriedade de credenciamento de postos
no raio previamente definido e nas capitais acima determinadas, será solicitado relação de
credenciados nas demais regiões do estado de Minas Gerais;

IV. Caso a CONTRATADA não possua postos credenciados nos termos dos
itens 12.1 e 12.2, os mesmos deverão ser credenciados no prazo máximo de 15 dias corridos
após a assinatura do contrato;

V. Caso o local da sede do Campus não tenha o número mínimo de
estabelecimentos a serem credenciados, a CONTRATADA deverá fazer uma declaração
informando e comprovando tal inexistência;



VI. Endereço das unidades participantes:

UNIDADE UG CNPJ ENDEREÇO

SEDE 154069 21.186.804/0001-05 Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei,
Minas Gerais, CEP 36307-352

Campus Alto
Paraopeba (CAP) 154069 21.186.804/0001-05 Rod. MG 443, KM 7 Ouro Branco, Minas Gerais,

CEP 36420-000

Campus Centro
Oeste “Dona
Lindu” (CCO)

154069 21.186.804/0001-05 Sebastião Gonçalves Coelho, 400, Chanadour,
Divinópolis, Minas Gerais, CEP 35501-296

Campus Sete
Lagoas (CSL) 154069 21.186.804/0001-05

Rod. MG 424, KM 47, Sete Lagoas, Minas Gerais,
CEP 35701-970

13. DO PREÇO
13.1. O faturamento dos combustíveis para fins de pagamento pela CONTRATANTE à

CONTRATADA obedecerá os seguintes critérios:

I. Será cobrado o preço do combustível registrado na bomba de combustível do
posto onde foi executado o abastecimento, registrado a data do evento e demais informações
estabelecidas no item 9.2;

II. A CONTRATADA deverá aplicar sobre o valor global de cada tipo de
combustível o desconto ofertado e sobre o valor total apurado o percentual de Taxa de
administração, conforme estabelecido em sua proposta comercial.

14. DA QUANTIDADE E AVALIAÇÃO DO CUSTO
14.1. O custo estimado para a contratação é de R$ 632.292,95 (seiscentos e trinta e dois mil e

duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), considerando desconto no
percentual mínimo de 0,10% (um décimo por cento) por combustível e uma taxa
administrativa máxima de 3% (três por cento);

COMBUSTÍVEL QUANTIDADE
MENSAL (L)

QUANTIDADE
ANUAL (L)

PREÇOMÉDIO
(R$)*

CUSTO ANUAL
ESTIMADO (R$)

Gasolina 7692,25 92295 R$3,89 R$359.027,55

Óleo Diesel Tipo
S10 6657,50 79890 R$3,19 R$254.849,10

TOTAL ANUAL PREVISTO (R$) R$613.876,65

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O TOTAL FATURADO (%) 3,00% R$18.416,30

TOTAL (R$) R$632.292,95



14.2. Os valores dos combustíveis foram baseados no preço médio divulgado pela Agência
Nacional de Petróleo – ANP, para o Município de São João del-Rei, local onde se situa a
maioria da frota oficial de veículos da UFSJ, na semana de 23/10/2016 a 29/10/2016;

14.3. Os valores unitários estimados para o combustível são somente para fins de lançamento junto
ao SIASG, não se trata do valor a ser efetivamente pago pelo fornecimento dos combustíveis.
Estes serão pagos em conformidade aos preços constantes na bomba/abastecimento, que não
poderão ultrapassar os valores máximos divulgados semanalmente pela Agência
Nacional do Petróleo – ANP;

14.4. Nos termos do artigo 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993, o percentual máximo aceito pela
Administração para a “Prestação dos serviços de gestão”, é de 3% (três por cento), e o
percentual mínimo de desconto por combustível é de 0,10% (um décimo por cento),
determinado a partir de ampla pesquisa de preços junto ao Portal de Compras
Governamentais e fornecedores nos termos da IN SLTI nº 05/2014 e suas alterações, que
incidirão sobre os abastecimentos efetivamente realizados.

15. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
15.1. Para fins de julgamento das propostas será adotado o critério de maior taxa de desconto

por combustível e menor taxa de administração sobre o valor estimado de combustíveis a
ser utilizado pela UFSJ, sendo vencedora a proposta que apresentar o menor valor
global;

15.2. Conforme o desenvolvimento da etapa competitiva, não será admitida a redução do
percentual relativo à taxa administrativa até que esta se iguale a zero, sob pena de
manifesta inexequibilidade da proposta;

15.3. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com
material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o
pessoal da contratada, como, também, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta
ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.

15.4. Além dos custos previstos no item 15.3, a proposta apresentada deverá contemplar também
todos os custos com disponibilização, implantação e manutenção do Sistema de
Gerenciamento da Frota bem como o fornecimento dos Cartões Magnéticos e 2ªs vias,
quando for o caso.

15.5. Os valores dos combustíveis, ofertados pelos postos de abastecimento credenciados pela
licitante vencedora, não poderão ultrapassar os valores máximos divulgados
semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo – ANP;

15.6. Durante todo o período contratual a taxa de desconto por combustível e de administração de
controle da frota, cotada na proposta da licitante vencedora, incidirá sobre os valores
correspondentes aos produtos efetivamente utilizados pela UFSJ;

15.7. A UFSJ não se obriga a dispender a totalidade dos valores descritos, somente procedendo ao
pagamento dos serviços que efetivamente forem solicitados, realizados e atestados pelo
fiscal de contrato.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA UFSJ (§ 2º do Inciso VI do Art. 9.º do Decreto 5.450/2005)
16.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a sua execução por um representante

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



16.2. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execução do objeto realizada em desacordo
com o objeto, inclusive na hipótese de execução por terceiros sem autorização;

16.3. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais previstas;
16.4. Fornecer a relação dos veículos e equipamentos pertencentes à frota da UFSJ autorizados a

utilizar os produtos fornecidos, bem como dos motoristas e condutores autorizados;
16.5. Solicitar a substituição dos estabelecimentos credenciados que forem considerados

incompatíveis com o objeto contratado;
16.6. Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para a execução

dos serviços;
16.7. Efetuar o pagamento nos prazos e condições estipulados no Edital e no Contrato;
16.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, quanto à ocorrência de eventuais dúvidas, falhas ou

imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua defesa e, se for o caso,
correção;

16.9. Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou empregados da
CONTRATADA às instalações da UFSJ para prestação da manutenção do sistema, desde
que devidamente identificados;

16.10. Solicitar à CONTRATADA que adote, tempestivamente, todas as providências necessárias
ao bom andamento da execução contratual;

16.11. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Termo de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (§ 2º do Inciso VI do Art. 9.º do Decreto 5.450/2005)
17.1. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços objeto da presente contratação, de

acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Edital e seus anexos,
ficando claro que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização da UFSJ, não eximirá a
contratada de sua responsabilidade quanto à execução dos serviços;

17.2. Credenciar junto a contratante um preposto para prestar esclarecimentos e atender as
reclamações/solicitações que surgirem durante a execução do contrato;

17.3. Cadastrar, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato e sem custos para
a contratante, todos os funcionários/servidores autorizados a utilizar os cartões para efetuar
abastecimentos;

17.4. O cadastramento dos funcionários/servidores deverá ocorrer em dois níveis: o de
administrador (com poderes de alteração de limites de crédito) e o de usuário (apenas com
acesso a relatórios), de modo que cada unidade da UFSJ irá definir quem serão os
funcionários/servidores que terão os respectivos perfis;

17.5. Conforme a necessidade e conveniência da contratante, durante a vigência do contrato
poderá haver alterações dos funcionários/servidores autorizados a utilizar os cartões para
efetuar abastecimentos. Quando isso ocorrer, a contratante avisará a contratada para que
sejam feitas as alterações necessárias junto ao sistema, quer seja de inclusão, exclusão,
bloqueio ou liberação de uso;

17.6. Fornecer os cartões magnéticos, eletrônicos, com chip, microchip, tarja magnética ou outro
cartão compatível com o objeto, individuais e personalizados para cada veículo integrante da
frota ou equipamento do contratante, sem custos adicionais para a UFSJ;

17.7. O fornecimento dos cartões magnéticos deve ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar
da data de assinatura do contrato, devendo ser entregues nas respectivas unidades da UFSJ;

17.8. O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita entrega dos cartões,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas a posteriori, quando de sua utilização;



17.9. A contratada deverá confeccionar, sem custos para a contratante, tantos cartões quanto forem
a quantidade de veículos pertencentes à frota da UFSJ, ou equipamentos, por unidade, em
observância ao item 8.1 deste instrumento;

17.10. A contratada deverá fornecer, sem custos, cartões extras caso ocorra acréscimo ou
substituição na frota de veículos da contratante, em observância ao item 8.1 deste
instrumento;

17.11. A ocorrência de perda ou danificação dos cartões acarretará em ônus de reposição à UFSJ,
que repassarão custo ao usuário, caso seja comprovada a má utilização ou culpa do detentor
do cartão;

17.12. O valor referente à reemissão do cartão não ultrapassará o valor de R$ 10,00 (dez reais) a
unidade, já inclusas as despesas de embalagem e envio à UFSJ;

17.13. Substituir, às suas expensas, e no prazo de 10 (dez) dias úteis, os cartões magnéticos
defeituosos ou danificados;

17.14. Caso a substituição não ocorra em 10 (dez) dias úteis, ou caso os novos cartões também
sejam rejeitados, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de
penalidades. Os custos da(s) substituição (ões) do(s) cartão (es) rejeitado(s) correrão
exclusivamente à conta da contratada;

17.15. Garantir o fornecimento de combustível até o limite previsto no saldo do cartão magnético;
17.16. O saldo mensal dos cartões será definido por cada unidade, que não poderá ser ultrapassado

sem autorização/solicitação expressa da Unidade;
17.17. Garantir o fornecimento de combustíveis que estejam com os cartões magnéticos defeituosos

ou recolhidos para manutenção ou substituição;
17.18. Apresentar, no momento da assinatura do contrato, a relação de postos de combustíveis

credenciados, devendo possuir uma rede credenciada com capacidade de operação,
atendendo ao que prevê o item 12 deste termo;

17.19. Manter atualizada a relação de postos credenciados para abastecimento;
17.20. Comunicar a contratante, imediatamente, sempre que houver credenciamento ou

descredenciamento de Postos durante a vigência do contrato;
17.21. Comunicar ao Contratante toda exclusão que porventura ocorrer de posto de abastecimento

credenciado, no prazo máximo de 1 (um) dia, justificando o motivo e indicando outro posto,
na mesma região do posto excluído, em substituição;

17.22. Credenciar postos de combustível para abastecimento, sempre que houver interesse da UFSJ,
independente da bandeira, no prazo de 15 (quinze) dias contados da solicitação;

17.23. Zelar pela qualidade do combustível destinado à contratante, certificando-se de que os postos
de abastecimento credenciados atendam a todos os requisitos exigidos pela Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP);

17.24. Responsabilizar-se pela qualidade do combustível fornecido, arcando com eventuais avarias
comprovadamente ocorridas no veículo por descumprimento dessa obrigação;

17.25. Lançar no sistema de gestão em tempo real, o valor do abastecimento, da litragem, e da
quilometragem dos veículos, após cada fornecimento;

17.26. O sistema de gestão deverá ainda permitir que a contratante consulte em tempo real os
créditos disponíveis nos cartões;

17.27. Encerrar o saldo dos cartões no último dia de cada mês;
17.28. Renovar o saldo dos cartões todo dia 1º de cada mês;
17.29. Realizar o bloqueio dos cartões em tempo real, quando necessário e solicitado pela

contratante;
17.30. Fornecer comprovante de abastecimento contendo as seguintes informações:

I. Data do abastecimento;
II. Marca/Modelo do veículo;



III. Placa do veículo;
IV. Km no momento do abastecimento;
V. Nome/CNPJ do posto que efetuou o abastecimento;
VI. Cidade onde foi efetuado o abastecimento;
VII. Tipo de combustível fornecido (gasolina, diesel s-10);
VIII. Quantidade em litros de combustível fornecido;
IX. Identificação do motorista que efetuou o abastecimento;

17.31. Fornecer assistência técnica para o sistema;
17.32. Fornecer uma cópia do manual de utilização dos softwares de gerenciamento e de

consolidação de dados, em língua portuguesa, em até 20 (vinte) dias após a assinatura do
contrato;

17.33. Garantir que não possam ser abastecidos, com os cartões fornecidos à CONTRATANTE,
veículos ou equipamentos que não estejam cadastrados na frota do CONTRATANTE;

17.34. Responsabilizar-se por abastecimentos fornecidos a pessoas não autorizadas pela UFSJ,
mesmo utilizando-se de ticket combustível ou cartão magnético de veículos oficiais;

17.35. Apresentar, até o 10º dia útil de cada mês, a fatura para pagamento;
17.36. Aceitar os acréscimos ou supressões da quantidade licitada dentro dos limites estabelecidos

na lei 8.666/93;
17.37. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações se

obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à UFSJ, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

17.38. Comunicar imediatamente à UFSJ quaisquer alterações ocorridas no endereço, e-mail,
telefone, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência
e pagamento;

17.39. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da contratante, no tocante aos produtos, assim como
ao cumprimento das obrigações previstas neste termo;

17.40. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será
exercida pela contratante;

17.41. Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção contra incêndios, e
recomendações das leis vigentes, no momento da transferência do combustível das bombas
para o tanque dos veículos;

17.42. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação;
17.43. Responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista,

previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal que estejam
relacionados direta ou indiretamente com o serviço, inclusive no tocante aos seus
empregados, dirigentes, subcontratados e prepostos;

17.44. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no ato da contratação;

17.45. São de total e exclusiva responsabilidade da contratada:
17.45.1. Todo e qualquer dano que causar à UFSJ (servidores, veículos, bens

patrimoniais, etc), ou a terceiros, ainda que culposo, decorrentes de atos praticados por seus
prepostos, empregados, fornecedores ou mandatário, quando da execução do contrato NÃO
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade no caso de fiscalização ou acompanhamento
feitos pela contratante;
17.45.2. Toda e qualquer multa, indenizações ou despesas impostas à UFSJ, por

autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser
observado na execução do contrato, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de
qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.



17.46. Responsabilizar-se pela confiabilidade dos serviços executados garantindo uma boa
qualidade e segurança dos mesmos;

17.47. Observar e cumprir todas as especificações e orientações contidas neste Termo de Referência;
17.48. Reembolsar pontualmente a rede de estabelecimentos credenciados, pelo valor constante dos

abastecimentos, ficando claro que a UFSJ não responde solidária ou subsidiariamente por
esses pagamentos, que é de total responsabilidade da contratada;

17.49. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

17.50. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.51. Fica vedada a suspensão da prestação do serviço por atraso de pagamento, quando quem deu
causa foi a Contratada, incluindo erro na emissão da nota fiscal. Enquanto a mesma não for
cancelada e/ou corrigida, o pagamento não será realizado e a Contratada não tem o direito de
suspender a prestação do serviço.

18. DA FISCALIZAÇÃO (§ 2º do Inciso VI do Art. 9º do Decreto 5.450/2005):
18.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores (fiscal e substituto) a

serem designados pela UFSJ;
18.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a

responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e,
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos;

18.3. Para cada Unidade Gestora será nomeado no mínimo 1 (um) fiscal de contrato com o
respectivo substituto;

18.4. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do contrato e dos
respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que
surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das
faltas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores;

18.5. A contratante nomeará os fiscais de contrato, por unidade, a fim de, dentre outras atribuições:
I. Solicitar à CONTRATADA e a seus prepostos, tempestivamente, todas as

providências necessárias ao bom andamento da execução contratual e anexar aos autos do
processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de
providências;

II. Manter organizado e atualizado um sistema de controle em que se registrem
as ocorrências ou os serviços descritos de forma analítica;

III. Acompanhar e atestar a prestação dos serviços contratados e indicar a
ocorrência de inconformidade desses serviços ou o não cumprimento do contrato;

IV. Mensalmente, por ocasião do ateste dos serviços prestados, a unidade
competente promoverá rigorosa conferência do faturamento, de acordo com registro próprio
de controle da prestação dos serviços, e encaminhará para o pagamento da nota fiscal apenas
após a CONTRATADA comprovar a quitação das obrigações fiscais, previdenciárias e
trabalhistas;

V. Encaminhar ao setor competente os documentos para exame e deliberação
sobre a possível aplicação de sanções administrativas;



18.6. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços, a contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços diretamente por Fiscal designado.

18.7. A UFSJ reserva-se o direito de ampliar ou reduzir sua frota, estando, desde já, essas
eventuais ampliações ou reduções aceitas pela licitante vencedora, a qual deverá adequar a
prestação dos serviços;

18.8. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de
2008, aplicável no que for pertinente à contratação.

19. DO PAGAMENTO (Inciso XIV, Alínea “a” e § 3° do Art. 40 da Lei n° 8.666/93).
19.1. A contratada emitirá uma nota fiscal mensal para cada unidade participante (Sede e Campi),

referente à prestação dos serviços realizados, que apresentará o valor consolidado dos gastos
realizados pela frota da respectiva unidade da UFSJ, além da discriminação dos respectivos
valores;

19.2. Para fins de conferência dos dados constantes da Nota Fiscal, a contratada disponibilizará
acesso ao sistema de Controle de Frotas a cada Unidade, o qual possibilitará a emissão de
relatórios que contenham, no mínimo, as seguintes informações: extrato analítico/sintético
contendo todos os serviços prestados, individualmente discriminados por veículo,
apresentando data, horário, local, tipo de combustível, quilometragem, saldo do cartão e
identificação do usuário;

19.3. O pagamento será efetuado, mensalmente, em moeda corrente, no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir do primeiro dia útil após a apresentação da respectiva Nota
Fiscal;

19.4. O pagamento será efetuado a partir da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do
contrato e comprovada a regularidade da empresa, mediante consulta ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e à Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT;

19.5. O valor a ser pago deverá considerar o valor do percentual de desconto por combustível e da
taxa de administração e , bem como o valor do combustível abastecido, de modo que os
respectivos valores deverão ser relacionados separadamente;

19.6. Do montante a ser pago à contratada, incidirá retenção tributária no percentual de que dispõe
a Instrução Normativa SRF nº 1234/2012, ou normatização que vier a lhe substituir, nos
termos do que dispõe o art. 64, da Lei nº 9.430/96, bem como demais retenções aplicáveis ao
serviço contratado;

19.7. Caso a licitante vencedora 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 (Anexo IV da IN SRF nº
1234/2012) a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme
legislação em vigor;

19.8. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicados à UFSJ, por meio de
Carta, ficando sob inteira responsabilidade da licitante vencedora os prejuízos decorrentes de
pagamentos incorretos devido à falta de informação;

19.9. Em nenhuma hipótese o Fornecedor poderá apresentar nota fiscal com CNPJ diverso do
registrado no contrato;



19.10. Todos os pagamentos da UFSJ serão efetuados exclusivamente à Licitante Contratada, que
será responsável por repassar os valores devidos à sua rede de estabelecimentos
credenciados;

19.11. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela
será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer
ônus para a contratante;

19.12. Fica vedada a suspensão da prestação do serviço por atraso de pagamento, quando quem deu
causa foi a Contratada, incluindo erro na emissão da nota fiscal. Enquanto a mesma não for
cancelada e/ou corrigida, o pagamento não será realizado e a Contratada não tem o direito de
suspender a prestação do serviço;

19.13. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária;

19.14. Somente serão pagos os serviços efetivamente utilizados e atestados pelo fiscal do contrato.
Os quantitativos elencados são meramente estimativos. Portanto, a UFSJ não se obriga a
dispender a totalidade dos valores descritos, somente procedendo ao pagamento dos serviços
que efetivamente forem solicitados e realizados.

20. DAS SANÇÕES E PENALIDADES (Inciso V do Art. 9º do Decreto 5.450/2005)
20.1. Garantido o direito à ampla defesa, o licitante ficará impedido de licitar e contratar com a

União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, conforme previstos
no art.28 do Decreto nº 5.450/05,o licitante que:

I. Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;
II. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de

Registro de Preços e/ou contrato ou não retirar a nota de empenho;
III. Apresentar documento ou fizer declaração falsa;
IV. Ensejar retardamento da execução do objeto desta licitação;
V. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
VI. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
VII. Comportar-se de modo inidôneo;
VIII. Cometer fraude fiscal ou fraude na execução do contrato.

20.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
e aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicar à contratada as
seguintes sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da inscrição do registro
de ocorrência no SICAF:
20.2.1. Advertência;
20.2.2. Multa de:

I. 0,2% (dois décimos por cento) por dia, sobre o valor anual do contrato, no
caso de atraso injustificado para implantação do sistema informatizado de gerenciamento,
limitada a incidência sobre 15 (quinze) dias úteis;

II. No caso de atraso injustificado superior a 15 (quinze) dias úteis, com a
aceitação do objeto pela Administração, será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor anual do Contrato;



III. No caso de atraso injustificado superior a 15 (quinze) dias úteis, com a não
aceitação pela Administração, estará caracterizada a inexecução total da obrigação, hipótese
que sujeitará a CONTRATADA à penalidade prevista no inciso VI do subitem 20.1;

IV. 0,2% (dois décimos por cento), por ocorrência, sobre o valor anual do
contrato, no caso de não disponibilização dos cartões eletrônicos individuais para
identificação dos veículos e realização dos serviços na rede credenciada, limitada a incidência
a 15 (quinze) dias úteis;

V. 0,2% (dois décimos por cento), por ocorrência, sobre o valor anual do
contrato, no caso de não substituição dos cartões eletrônicos individuais, quando ocorrer o
desgaste natural ou se verificar a necessidade técnica de substituição do cartão;

VI. 10% (dez por cento) sobre o valor anual do contrato, no caso de inexecução
parcial grave da obrigação assumida;

VII. 20% (vinte por cento) sobre o valor anual estimado do contrato, no caso de
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das demais consequências oriundas da rescisão
unilateral da avença;

Para efeito de aplicação de multa, às demais infrações serão atribuídos graus,
conforme as seguintes tabelas:

TABELA 01

TABELA 02

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 0,5% do valor anual do contrato
2 1,0% do valor anual do contrato
3 1,5% do valor anual do contrato
4 2,0% do valor anual do contrato
5 3,0% do valor anual do contrato
6 4,0% do valor anual do contrato

INFRAÇÃO GRAU
Item DESCRIÇÃO

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou
consequências letais. Por ocorrência. 06

02
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais. Por ocorrência. 05

03 Manter funcionários sem qualificação para a execução dos serviços. Por ocorrência. 04

04
Executar serviço incompleto ou de caráter paliativo, ou deixar de providenciar
recomposição complementar. Por ocorrência. 03

05 Fornecer informação falsa de serviço. Por ocorrência. 05

06
Não credenciar postos quando solicitado pelo UFSJ, no prazo estabelecido neste termo.
Por ocorrência. 04

07 Alteração indevida de saldo dos cartões. Por ocorrência. 02

08
Demora na instalação ou substituição dos equipamentos relacionados ao uso do cartão
magnético. Por dia e por ocorrência. 02

Item Para os itens a seguir, deixar de: GRAU

09 Providenciar, nos prazos fixados pela UFSJ, solução de problemas que acarrete falhas na
prestação dos serviços. Por ocorrência.

03



20.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a União, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das demais penalidades
previstas no Edital;
20.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração

Pública Federal, de competência do Ministro de Estado, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base na condição anterior, facultado à licitante o pedido de reconsideração da decisão do
Ministro de Estado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

20.3. A falha na execução do contrato prevista no inciso “VI” do subitem 20.1, estará configurada
quando a Contratada se enquadrar em pelo menos 1 (uma) das situações previstas na tabela 2,
respeitada a graduação de infrações conforme tabela 3 a seguir:

TABELA 3

GRAU DA INFRAÇÃO
QUANTIDADE DE INFRAÇÕES
COMETIDAS DURANTE A
VIGÊNCIA CONTRATUAL

1 7 OU MAIS
2 6 OUMAIS
3 5 OUMAIS
4 4 OUMAIS
5 3 OUMAIS
6 2 OUMAIS

20.4. As sanções de multa podem ser aplicadas à contratada juntamente com a de advertência,
suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, descontando-a do pagamento a ser efetuado;

20.5. Sempre que o valor total das multas aplicadas à contratada atingir 10% (dez por cento) do
adjudicado, o contrato poderá ser rescindido, a juízo da UFSJ;

20.6. Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta Única do Tesouro Nacional,
através de Guia de Recolhimento, fornecida pela Unidade Gestora, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar da data da notificação, podendo a administração da UFSJ, reter o valor

10
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo fiscalizador. Por ocorrência.
(Dobrável na sua reincidência)

02

11 Disponibilizar equipamentos, ferramentas ou aparelhos necessários à realização dos
serviços objetos do contrato. Por ocorrência. 02

12 Substituir prestador que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas
atribuições. Por prestador e por dia. 01

13 Manter a documentação de habilitação atualizada. Por item e por ocorrência. 02

14 Fornecer o combustível quando regularmente solicitado, ou fornecer em quantidade
inferior à pretendida. Por dia e por ocorrência. 03



correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada ou, ainda, cobrá-las
judicialmente, segundo a lei 6.830/80,comos encargos correspondentes;

20.7. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da
data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente do (s)
pagamento (s) a que a contratada fizer jus, ou, na falta de crédito da empresa para realizar o
desconto, será ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº
8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;

20.8. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias úteis;

20.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuízo das multas
previstas no contrato e das demais cominações legais;

20.10. As penalidades aqui previstas obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei
8.666/93, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99;

20.11. As sanções somente poderão ser relevadas, no todo ou em parte, em razão de circunstâncias
excepcionais, em caso fortuito ou motivo de força maior, e as justificativas serão aceitas
quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da
autoridade competente da contratante, e, desde que formuladas no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis da data em que a contratada tomar ciência;

São João del-Rei, 03 de novembro de 2016

Fábio Chaves
Diretor da Divisão de Prefeitura de Campus



ANEXO II

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº ___/2017, QUE ENTRE SI,
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
JOÃO DEL REI - UFSJ E A RAZÃO SOCIAL PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,
GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.

Pelo presente Instrumento, de um lado como CONTRATANTE a Universidade
Federal de São João del-Rei - UFSJ, transformada pela Lei nº. 10.425, de 19 de abril de
2002, publicada no DOU de 22 de abril de. 2002 sediada em São João del-Rei/MG, à
Praça Frei Orlando, nº. 170, CNPJ nº. 21.186.804/0001-05, neste ato representada pelo
seu Reitor Professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, brasileiro, casado,
professor de magistério superior, portador da Carteira de Identidade nº MG 2.717.519,
expedida pela SSP/MG e CPF nº. 695.105.476-20, no uso de suas atribuições, na forma
do que dispõem os artigos 24 e 26 e seus incisos do Estatuto aprovado pela Portaria MEC
no 2.684, de 25 de setembro de 2003 - DOU de 26 de setembro de 2003, combinado com
o Decreto de 04 de maio de 2016, DOU de 05 de maio de 2016 e de outro lado como
CONTRATADA a RAZÃO SOCIAL, sediada à Rua ______________________, nº ____,
Bairro, Cidade/__, CEP: _________, Tel: (__) __________ inscrita no CNPJ sob o nº
______________, neste ato representada pelo Senhor ___________________________,
Cargo, Est. Civil, Nacionalidade, Carteira de Identidade nº ______________SSP/__, CPF
nº ____________, tendo em vista o que consta no Processo nº 23122022050/2016-32,
Autorização-Reitoria fl ___, e em observância às disposições contidas na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, atualizada, Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos n° 5.450, de 31 de maio de
2005, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de
1997 e na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações
e demais legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do
Pregão Eletrônico nº 091/2016, do tipo menor preço global, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica
especializada para prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e
controle informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como
meio de intermediação do pagamento, para aquisição de combustíveis em rede de postos
credenciados, tipo gasolina comum e óleo diesel tipo s-10 afim de atender aos veículos
oficiais (automóveis tipo passeio, vans, motocicletas, caminhões, ônibus, micro-ônibus,
tratores e acoplados) e equipamentos institucionais (geradores, roçadeiras e demais
equipamentos que façam uso dos citados combustíveis) da UFSJ nos campi localizados
nos municípios de São João del-Rei, Ouro Branco, Divinópolis e Sete Lagoas, conforme
especificações, exigências e condições gerais do fornecimento contidas no Edital, no
Termo de Referência e nos Anexos.

1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Descrições
detalhadas dos materiais e serviços estão contidas no Termo de Referência.



CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de vigência do Contrato é de 12 (Doze) meses corridos, contados a
partir da data de assinatura do mesmo até a finalização do serviço e atesto da
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite
de 60 (Sessenta) meses, fundamentada no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

2.2 - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.3 - A prorrogação de Contrato deverá ser promovida mediante celebração de

termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços prestados de
aquisição de combustíveis que foram baseados simultaneamente no preço médio
divulgado pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, para o Município de São João del-
Rei, local onde se situa a maioria da frota oficial de veículos da UFSJ, incluindo ___% de
taxa administrativa, conforme abaixo:

3.2 - 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,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2017, na classificação:
Unidade 154069, Gestão 15276, Fonte de Recursos: 0112000000, Programa de Trabalho:
108635, Elemento de Despesa: 3.3.90.30, tendo sido emitida Nota de Empenho nº. .

4.2 - As despesas do exercício subseqüente correrão à conta do orçamento e
consignações orçamentárias a vigorarem, indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 – O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele
referentes encontram-se definidos no Edital e Termo de Referência.
CLÁUSULA SEXTA – DA INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE

6.1 - O preço é fixo e irreajustável.

COMBUSTÍVEL QUANTIDADE
MENSAL (L)

QUANTIDADE
ANUAL (L)

PREÇOMÉDIO
(R$)*

CUSTO ANUAL ESTIMADO
(R$)

Gasolina 7692,25 92295 R$ R$

Óleo Diesel Tipo S10 6657,50 79890 R$ R$

TOTAL ANUAL PREVISTO (R$) R$

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O TOTAL FATURADO (%) % R$

TOTAL (R$) R$



CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1 – A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do
Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do total do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste
Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigações contratuais.

7.1.1 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

7.1.2 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

7.2 - Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b. Seguro-garantia; ou
c. Fiança bancária.
7.2.1 - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, devidamente registrados
em cartório de registro de títulos e documentos e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

7.2.2 - Em caso da garantia ser prestada através de seguro-garantia, deverá ser
realizado mediante a entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa em
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a UFSJ a única beneficiária da
carta de fiança.

7.2.3 - Em caso de Fiança Bancária, deverá ser realizada mediante entrega de
carta de fiança fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrada em
cartório de registro de títulos e documentos, conforme determinado pela Lei nº 6.015/73,
art. 129 e deverá vir acompanhada de: cópia do estatuto social do banco, cópia
autenticada da ata da assembléia que elegeu a última diretoria do banco, cópia
autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco e
reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.

7.3 - Na fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo
fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.

7.4 - A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser
renovada anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 7.1, devidamente
atualizada.

7.5 - É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à
garantia das verbas trabalhista e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de
fiança bancária ou seguro-garantia.

7.6 - A perda da garantia em favor da UFSJ, em decorrência de rescisão unilateral
da CONTRATADA, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento

judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.
7.7 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá

abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
7.8 - A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:



7.8.1 - Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

7.8.2 - Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa
ou dolo durante a execução do contrato;

7.8.3 - As multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à
CONTRATADA;
7.8.4 - Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não

honradas pela Contratada.
7.9 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os

eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG
02/2008.

7.10 – A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE,
em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

7.11 - No caso de alteração do valor do Contrato ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos
parâmetros utilizados quando da contratação.

7.12- Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 05 (Cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

7.13 - A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais
das seguintes hipóteses:

7.13.1-Caso fortuito ou força maior;
7.13.2-Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações

contratuais;
7.13.3-Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou

fatos praticados pela Administração;
7.13.4- Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.
7.14- Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de

responsabilidade que não as previstas no item 7.13.
7.15- Após a execução do Contrato, será verificado o pagamento das verbas

rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da
CONTRATADA em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a
interrupção dos respectivos contratos de trabalho.

7.16-Caso a CONTRATADA não logre efetuar uma das comprovações acima
indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a
Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas
correspondentes a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento direto das verbas
rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, conforme arts. 19-A e 35
da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008, conforme obrigação assumida pela
CONTRATADA.

7.17- Será considerada extinta a garantia:
7.17.1- Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada
de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato;

7.17.2 - No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado,
nos termos da comunicação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO



8.1 - O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA,
os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Referência e Edital.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão estabelecidas
no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - As sanções relacionadas à execução do Contrato são aquelas previstas no
Edital e Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do
Edital.

11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
3 - Indenizações e multas.

11.5 - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes,
bastando para isso que a interessada dê ciência à outra de sua intenção, com antecedência
mínima de 60 (Sessenta) dias corridos, arcando com as consequências contratuais e as previstas
em lei ou regulamento, aquele que dê causa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES CONTRATUAIS

12.1 - É vedado à CONTRATADA:
a - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação

financeira;
b - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento

por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

c – subcontratar o objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993 e serão incorporadas ao presente Contrato, mediante Termos Aditivos
ou apostilamentos, quaisquer modificações que a qualquer título se tornarem necessárias
durante sua vigência.



13.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

13.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1 - A publicação desse contrato será efetivada, por extrato, no Diário Oficial da
União, de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, correndo as despesas
a expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, que se rege, onde
for omisso, pelas disposições da Lei 8.666/93, será competente o foro de Justiça Federal
Subseção Judiciária de São João del-Rei/MG, renunciando as partes CONTRATANTE a
qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

E por estarem, assim, justas e CONTRATADAS, assinam o presente instrumento,
em 02 (Duas) vias de iguais teor e forma, as quais para maior autenticidade, são também
firmadas por duas testemunhas.

São João del-Rei, de de 2017.

CONTRATANTE:
Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira

Reitor

CONTRATADA:
Nome
Cargo

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:


